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RESUMO

O objeto maior da investigação são os conceitos de liberdade subjacentes aos
discursos pedagógicos no Brasil durante a década de oitenta. Defendemos o conceito de
liberdade como categoria para uma nova síntese do pensamento pedagógico brasileiro,
apontando identidades e distinções entre os vários discursos pedagógicos. Apresentamos
também o contexto filosófico das principais idéias relacionadas a esses discursos. A
investigação se justifica pelo fato de ampliar o debate pedagógico para além da discussão
acerca de transposição didática e tecnologias de ensino. As reflexões de alguns educadores
foram destacas com o intuito de representar o panorama da época. Nesse sentido, analisamos
a presença do conceito de liberdade no discurso comportamentalista demonstrando sua
relação com a criatividade; a presença do conceito de liberdade no discurso estruturalista e a
aplicação da teoria da reprodução na análise da educação; tratamos do conceito de liberdade
para a perspectiva gramsciana, composta pelos representantes da crítica social dos conteúdos,
pelos ligados às metodologias alternativas de pesquisa e por demais gramscianos, que em
comum trabalham a noção de hegemonia e a idéia do educador voltado para uma pedagogia
da revolução; abordaremos a perspectiva da escola de Frankfurt que traz a noção de qualidade
de vida humana coletiva e da educação enquanto ciência emancipatória; a perspectiva
fenomenológica da educação no Brasil para a qual a liberdade está relacionada com a
transcendência; por fim, tratamos do conceito de liberdade nos discursos freireanos,
observando noções como conscientização e libertação. Após estas análises, relacionamos os
conceitos de liberdade trabalhados com as propostas educacionais manifestos pelas correntes
pedagógicas na década de oitenta, abordando as determinações de tais conceitos sobre o que
manifestam como concepção, finalidade e conteúdos da educação. Assim, propomos o
panorama das teorias pedagógicas brasileiras tendo como fio analítico o conceito de liberdade.
Destarte, identificamos: o comportamentalismo enquanto uma pedagogia reformuladora que
concebe seu processo pedagógico como desenvolvimento de habilidades, visando formar o
individuo útil à sociedade e valorizando a aquisição de competências; os estruturalistas
enquanto uma pedagogia libertária caracterizada por uma concepção autogestionária de
educação e focada na abolição dos mecanismos de reprodução da dominação, onde os
conteúdos e tarefas sejam legitimados pelo interesse coletivo; os gramscianos como a
pedagogia contra-hegemônica para os quais a educação é um instrumento de revolução e deve
contribuir para o acirramento das contradições, valorizando os conteúdos crítico-dialéticos; os
frankfurtianos e a pedagogia emancipatória que concebem o processo pedagógico enquanto
construção da qualidade de vida, superando a alienação-reificação; os fenomenólógos e a
pedagogia da transcendência que pensam a educação como processo e projeto existencial e
coletivo, que tem como finalidade a construção do existir autêntico num mundo aberto,
valorizando a diversidade; e, os freireanos enquanto a pedagogia da libertação que concebem
a educação enquanto processo de conscientização e libertação visando a humanização e
valorizando como conteúdos e tarefas aqueles legitimados pela participação. O trabalho, além
de outras considerações, aponta que o uso da categoria liberdade contribui para precisar o
lugar teórico de correntes de mesmo matiz ideológico e para distinguir as concepções,
finalidades e conteúdos propostos por correntes pedagógicas subsidiadas por matrizes
filosóficas correlatas.

Palavras-Chaves: Filosofia, Educação, Liberdade, Década de Oitenta, Panorama
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ABSTRACT

The object biggest of the inquiry is the underlying concepts of freedom to the pedagogical
speeches in Brazil during the decade of eighty. We defend the freedom concept as category
for a new synthesis of the Brazilian pedagogical thought, pointing identities and distinctions
between the some pedagogical speeches. We also present the philosophical context of the
main ideas related to these speeches. The inquiry is justified for the fact to extend the
pedagogical debate beyond the discussion concerning didactic transposition and technologies
of education. The reflections of some educators had been detach with intention to represent
the panorama of the time. In this direction, we anlyses the presence of the concept of freedom
in the behaviorist speech, demonstrating its relation with the creativity; the presence of the
concept of freedom in the structuralism speech and the application of the theory of the
reproduction in the analysis of the education; we deal with concept of freedom for the
gramscianist perspective, composed for the representatives of ¨crítica social dos conteúdos¨,
for on ones to the alternative methodologies of research and beside the point gramscianist,
that in common work the notion of hegemony and the idea of the educator apoint toward a
pedagogia of the revolution; we will approach the perspective of the school of Frankfurt that
brings the notion of quality of human collective life and the education while freedomly
science; the fenomenological perspective of the education in Brazil for which the freedom is
related with the transcendency; finally, we deal with the concept of freedom in the freireanos
speeches, observing notion as consciencetion and release. After these analyses, we relate the
worked concepts of freedom with the manifest educational proposals for pedagogical chains
in the decade of eighty, approaching the determination of such concepts on what they reveal
as conception, purpose and contents of the education. Thus, we consider the panorama of the
Brazilian pedagogical theories having as analytical wire the freedom concept. So, we identify:
the behaviorism while a reformulate pedagogy that conceives its pedagogical process as
development of abilities, aiming at to form person useful to the society and being valued the
acquisition of abilities; the structuralist while a libertarian pedagogy, characterized by a
selfmanegement conception of education and by the abolition of the mechanisms of
reproduction of the domination, where the contents and tasks are legitimated for the collective
interest; the gramscianist as the against-hegemonic pedagogy for which the education is a
revolution instrument and must contribute for to raise the contradictions, valuing the contents
critical-dialetics; the frankfurtians and the freedomly pedagogy that conceive the pedagogical
process while construction of the quality of life, surpassing the alienation-reification; the
fenomenologist and the pedagogy of the transcendency that think the education as process and
collective existencial project, that has as purpose the construction of authentic existing in an
opened world, valuing the diversity; and, the ¨freireanos¨ while the pedagogy of the release
that conceive the education while process of awareness and release aiming at the
humanization and valuing as contents and tasks those legitimated ones for the participation.
The work, beyond other question, points that the use of the category freedom contributes to
apoint the theoretical place chains of same ideological shade and to distinguish the
conceptions, purposes and contents considered for pedagogical chains subsidized by same
philosophical matrices.

Key-words: Philosophy, Education, Freedom, Decade of Eighty, Panorama
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INTRODUÇÃO

O espírito novo que perpassava a sociedade brasileira após duas décadas de

ditadura impulsionou uma ampla reflexão sobre os projetos e os destinos de nossa nação,

levando à proposição de novos nortes pedagógicos que correspondessem aos anseios de

mudança e renovação que envolviam os setores organizados da sociedade. Investigar o

fundamento filosófico desses discursos no que concerne ao conceito de liberdade é uma das

tarefas que assumimos neste trabalho, pois, podemos identificar vários significados filosóficos

pressupostos nas diversas práticas pedagógicas e teorias educacionais em atuação no Brasil.

Rubricamos, assim, o que afirma Antônio Severino ( 2000, p. 271):
Todas as dimensões e processos de educação, ao se realizarem e para ganharem sua
significação educativa, remetem-se a referências significativas fundantes, no âmbito
filosófico-educacional. Trata-se de uma significação subjacente, pressuposta,
latente.

Investigar a fundo as significações filosóficas subjacentes às correntes da

educação no Brasil é contribuir para a construção de alicerces mais sólidos para a teoria

educacional brasileira, dotando essa reflexão de instrumentais teóricos que possam ampliar

com rigor o universo problemático e aprimorar o conteúdo crítico das respostas. A

investigação sobre os conceitos de liberdade subjacentes aos discursos pedagógicos no Brasil

contribuirá para uma melhor compreensão do desenvolvimento do pensamento pedagógico

brasileiro, pois apontará as características próprias de cada um desses discursos num dos

aspectos mais caros à pedagogia e à filosofia: a independência crítica do homem. Nesse

sentido, subscrevemos a intenção de Gadotti (1999, p. 19) manifesta na “História das idéias

pedagógicas”, quando também nos engajamos na tarefa de “encontrar os melhores meios de

tornar a educação um instrumento de libertação humana e não de domesticação”.

A pertinência de uma pesquisa que monte o quadro e relacione os conceitos de

liberdade que a filosofia produz à sua presença no discurso pedagógico brasileiro se dá pela

própria ausência de um trabalho nessa perspectiva. Não temos conhecimento de um panorama

da teoria pedagógica brasileira segundo o viés do conceito de liberdade.
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O estudo sobre a pedagogia brasileira já produziu diversas sínteses sobre sua

produção. Sínteses guiadas por algum paradigma de pensamento. A esse respeito, Gadotti

(1988[A], p. 8) nos diz:
Em todas as sínteses existem pressupostos teóricos, políticos e ideológicos que
condicionam a escolha dos temas e dos autores, a separação entre o que é essencial
e o que é secundário;... Há sempre uma teoria da pesquisa que condiciona os
métodos e os próprios resultados. Daí que o aparecimento de novas sínteses é
sempre saudável. Assim como a História, o pensamento também é lido em função
do presente de quem lê.

Vamos encontrar as primeiras sínteses, no final da década de setenta do século

passado, com Pedro Garcia, em “Educação; modernização ou dependência?” (GARCIA, 1977), e

Dermeval Saviani (1998), em “Tendências e correntes da educação brasileira”. Para nós, a

importância dos textos de Pedro Garcia e Saviani se dá pelo fato de serem uma primeira

apresentação panorâmica da produção pedagógica brasileira que segue como fio condutor um

determinado paradigma conceitual. Além deles, agora já na primeira metade da década de

oitenta, temos o aparecimento dos textos “Pensamento Pedagógico Brasileiro”, de Moacir

Gadotti (1988[A]), e “Democratização da Escola pública: a pedagogia crítico-social dos

conteúdos”, de José Carlos Libâneo (1984), e “Ensino: as abordagens do processo”, de Maria

da Graça Nicoletti Mizukami (1986). Os discursos de Saviani, Gadotti e Libâneo são

marcados pela influência do pensamento marxista e pela clara oposição ao modelo capitalista

de sociedade. No final da década de noventa, Ghiraldelli lança os textos “Didática e teorias

educacionais” (2000[A]) e “Filosofia da educação” (2000[B]), em que apresenta sucintamente

as três grandes correntes da pedagogia moderna e seus respectivos formuladores: Herbart,

Dewey e Freire. Faz uma crítica aos paradigmas marxistas subjacentes aos discursos

anteriores e propõe a incorporação dos elementos conceituais da pós-modernidade no discurso

pedagógico. Mesmo não realizando especificamente uma síntese da produção pedagógica

brasileira, o texto de Ghiraldelli tem sua pertinência neste trabalho por apresentar as três

grandes correntes que, direta ou indiretamente, influenciaram a nossa produção pedagógica e

por propor um novo procedimento para a construção de uma síntese sobre o pensamento

pedagógico.

Os discursos de Garcia, Saviani, Gadotti e Libâneo não devem ser lidos

dissociados do contexto histórico que os instigou: as crises sociais, políticas e econômicas que

marcaram as décadas de setenta e oitenta. Diante das condições reais adversas, somos levados

a acirrar nossos credos utópicos. Fora de tais credos, não encontramos energias para superar
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as adversidades. O ideário marxista supria de energia vital aqueles que se opunham às forças

dominantes de então. Os critérios conceituais utilizados por aqueles pedagogos na

classificação da produção pedagógica brasileira estão sintonizados com o contexto de

resistência e contestação próprias de determinados segmentos da intelectualidade brasileira.

O critério que manifesta um posicionamento mais explícito de oposição, não só ao

regime político, mas ao próprio modelo capitalista, é o de José C. Libâneo (1984) em

“Democratização da Escola pública: a pedagogia crítico-social dos conteúdos”. O autor

apresenta um panorama que explicitamente coloca de um lado aquelas correntes pedagógicas

que legitimam uma sociedade capitalista, as tendências liberais, e do outro aquelas que se

opõem ao capitalismo, as tendências progressistas. Libâneo (1984, p. 21) nos diz que “o termo

liberal não tem o sentido de ‘avançado’ (...) A doutrina liberal apareceu como justificação do

sistema capitalista (...) A pedagogia liberal, portanto, é uma manifestação própria desse tipo

de sociedade”. O autor também esclarece que “a pedagogia progressista não tem como

institucionalizar-se numa sociedade capitalista; daí ser ela um instrumento de luta dos

professores ao lado de outras práticas sociais” (Libâneo, 1984, p. 32).

Gadotti, em “Pensamento Pedagógico Brasileiro”, se esquiva dos grandes

conjuntos categoriais, indicando como único conjunto categorial apenas aqueles pensadores

que estabelecem algumas críticas ao sistema capitalista, não comentando aqueles que

porventura apóiem tal sistema. Nesse sentido, Gadotti (1988[A]. p. 08) afirma: “É ainda

prematuro estabelecer, com precisão, as principais correntes e tendências de toda essa

produção científica, sobretudo no interior do chamado ‘pensamento progressista’, cuja

referência é a análise crítica do sistema capitalista”.

O texto “Educação; modernização ou dependência?”, de Pedro Garcia (1977, p.

105-106), apresenta como parâmetro de classificação das correntes pedagógicas duas teorias

socioeconômicas muito utilizadas durante as décadas de setenta e oitenta: a teoria da

modernização, que pregava o constante aprimoramento do sistema capitalista e cria que o

capitalismo trazia consigo a modernização civilizatória para todas as sociedades do planeta; e

a teoria da dependência, que defendia a idéia de que o capitalismo necessitava sistemicamente

da dependência econômica dos países periféricos e que, portanto, jamais tornaria pleno e

igualitário o seu processo planetário de modernização, ou seja, a periferia estaria sempre

condenada a ficar às margens da riqueza do sistema. Cada uma dessas teorias fundamentava

uma visão específica de educação e políticas educacionais.

Mizukami (1986, p. 1-5) distingue-se dos discursos abordados por não fazer

referência a modelos políticos ou econômicos em sua classificação; foca a sua análise nos
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diversos ideários pedagógicos que fundamentam diferentes processos de ensino-

aprendizagem. O critério de inclusão ou exclusão utilizado pela classificação da autora foi o

da “justificativa teórica ou evidência empírica” (1986, p. 5), ou seja, as abordagens

apresentadas deveriam ter razoável sistematização teórica ou ser significativamente expressas

na prática real do ensino-aprendizagem de alguma das experiências analisadas. A autora

registra cinco abordagens: a tradicional, a comportamentalista, a humanista, a cognitivista e a

sociocultural.

O critério que se apresenta fundamentado em categorias mais filosóficas é

apresentado por Dermeval Saviani em “Tendências e correntes da educação brasileira”. O

autor relaciona as grandes correntes da antropologia filosófica com as concepções

pedagógicas. No entanto, mesmo usando um corte puramente filosófico (o conceito de

homem ao longo da história da filosofia), o autor não deixa de criticar a sociedade capitalista.

Indica que os humanismos se fazem presentes nas tendências e que, dessas, só a tendência

dialética é a verdadeira alternativa, no campo educacional, ao modelo capitalista de sociedade.

Seguindo o materialismo histórico, sugere que a concepção dialética da educação, diferente

das demais, é aquela que efetivamente contribuirá para o desenvolvimento da história

humana. Saviani (1998, p. 28) afirma:
Determinada formação social, mercê das contradições que lhe são inerentes, engendra
sua própria negação, evoluindo no sentido de uma nova formação social. Nesse
contexto, o papel da educação será colocar-se a serviço da nova formação social em
gestação no seio da velha formação até então dominante.

Ghiraldelli propõe no texto “Didática e teorias educacionais” uma nova síntese

dos pensamentos pedagógicos. Apesar de não apresentar um panorama dos pedagogos

brasileiros, como os textos anteriores o fizeram, o trabalho de Ghiraldelli contribui no sentido

de apresentar três das principais correntes da pedagogia moderna (Herbart, Dewey e Freire),

que inegavelmente representam ou até estão subjacentes nos principais pedagogos brasileiros.

Abandona o método tradicional de classificação no qual, segundo um dado princípio,

taxionam-se os elementos de um conjunto, arrumando-os segundo o valor ou referencial dado.

Nesse sentido, afirma que:
A maioria dos livros que dissertam sobre didática é feita a partir do que eu chamaria
de pensamento classificatório. Coloca várias tendências e correntes em didática e,
obviamente, finaliza com a tendência que o autor classificaria como ‘correta’.
(GHIRALDELLI, 200 A., p. 40)

O autor afirma ter optado por “trabalhar com modelos paradigmáticos – no

sentido em que Thomas Kuhn usou esta palavra” (GHIRALDELLI, 200 A., p. 73). Ou seja,
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procura não apresentar as correntes como que seguindo o fio de uma evolução necessária, mas

como expressões de suas respectivas realidades culturais e históricas, apresentando o possível

diálogo entre elas. A exemplo de Ghiraldelli, nosso olhar sobre um dos períodos mais

fecundos da história do pensamento pedagógico no Brasil também não se pauta por uma

perspectiva evolucionista e linear sobre esse processo, não estipularemos uma linha evolutiva

que classifique as correntes aqui trabalhadas.

A pertinência de uma pesquisa sobre o conceito de liberdade e sua presença no

discurso pedagógico brasileiro também se dá pela importância de se instituir o debate sobre

um paradigma que evita a redução da educação a um mero adestramento, mesmo

reconhecendo a importância fundamental das discussões e investigações sobre transposição

didática, tecnologias de ensino e currículo: sem a discussão sobre o sentido da educação, esses

campos correm o sério risco de se fecharem no restrito universo da técnica–pela-técnica. Em

outras palavras, salientar a discussão sobre o conceito de liberdade na pedagogia tem a

importância de ampliar o debate pedagógico para além das fronteiras da técnica e das

necessidades materiais imediatas, mantendo viva – sob novos paradigmas - a utopia da

intervenção do homem nos destinos da sociedade e da história.

Abordar um conjunto de textos tentando atribuir um sentido à totalidade das obras

é sempre uma tarefa instigante. Principalmente quando se tem a pretensão de estabelecer uma

identidade comum aos elementos do conjunto. Tal atitude nos parece bastante salutar, pois,

apresentando um novo ângulo de visão sempre se pode enriquecer o debate, somando um

novo olhar aos já existentes. A realidade política da sociedade brasileira, no início do século

XXI, é diferente da de três décadas atrás. Esse novo presente demanda novas leituras e novos

olhares sobre nós mesmos. As diversas práticas pedagógicas e teorias educacionais em

atuação no Brasil, via de regra, estão calcadas em algum pressuposto filosófico, pois, para

efetivarem sua significação educativa, têm que se remeter às significativas referências de

caráter filosófico-educacional (C/f SEVERINO, 2000, p. 265 – 326). O olhar sintético sobre o

conjunto da produção pedagógica também é guiado por algum paradigma teórico. O ato de

ordenar e classificar um conjunto de textos também não escapa da necessidade de se fazer

pautar por algum critério que legitimará e justificará a classificação estabelecida.

O procedimento usado para encontrar os autores e as obras aqui comentados

utilizou-se de dois caminhos. O primeiro foi o de referências cruzadas: os autores e obras

citados pelos próprios autores. Partindo de textos, como “Pensamento Pedagógico Brasileiro”,

de Moacir Gadotti (1988 [A]), “Democratização da Escola pública: a pedagogia crítico-social

dos conteúdos”, de José Carlos Libâneo, ou, ainda, de comentários e prefácios, tais como o
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escrito por Raimundo Pereira para o livro “Educação Escolar: paixão, pensamento e prática”,

de Guiomar Namo de Mello (1986), pudemos identificar aqueles autores de maior referência e

suas respectivas identidades de grupo. Com base nos textos desses autores, fomos ampliando

a cadeia de referência, incorporando novos textos e novos artífices. Todavia, seguindo

exclusivamente esse caminho, cairíamos fatalmente no erro de cobrir apenas umas poucas

linhas de pensamento, pois aqueles que porventura não fossem citados, talvez por utilizarem

outros instrumentais não trabalhados pelo primeiro grupo ou por terem escrito posteriormente,

poderiam não ser identificados. Por conseguinte, o segundo caminho foi o de identificar nos

periódicos acadêmicos especializados em educação os autores mais recorrentes e suas

respectivas filiações teóricas. Procurando ampliar a pesquisa para além da fronteira dos

grandes centros editoriais (em especial a cidade de São Paulo), pesquisamos os periódicos de

centros, faculdades ou departamentos de educação de outras regiões do país que não apenas a

do sudeste. Destarte, nossa pesquisa buscou tanto fontes em periódicos de forte circulação

nacional, como, por exemplo, a revista “Educação e Sociedade” (que nesse período era

editada pela Editora Cortez), quanto em periódicos de circulação mais regional, como o

periódico da Universidade Federal do Mato Grosso. Pesquisamos cerca de quinhentos artigos,

porém incluímos na bibliografia apenas aqueles citados direta ou indiretamente.

Estamos cientes de que esses caminhos não esgotam a totalidade da produção

pedagógica brasileira na década de oitenta. No entanto, por eles procuramos legitimar

razoavelmente a documentação que escora nossa pesquisa, pois é imprescindível que os dados

de um trabalho acadêmico sejam validados por um processo de coleta o mais imparcial

possível, evitando-se o exclusivismo das preferências particulares e a parcialidade do achado

casual.

O procedimento usado para selecionar os autores e as obras aqui comentados

pautou-se por critérios de preterição. O critério usado para preterir este ou aquele texto se

estabelece de uma forma negativa: a não precisão do enquadramento de determinados textos

em uma determinada corrente de pensamento. Muitas vezes, os educadores citavam um leque

vasto de autores cujos respectivos fundamentos filosóficos são distintos, impossibilitando-nos

de, a partir da documentação por nós trabalhada, associá-los a uma corrente, além da

impossibilidade de identificá-los como formadores de uma nova. Caso contrário do que

ocorreu com Paulo Freire, visto que a impossibilidade de enquadrá-lo nas correntes que lhe

eram mais próximas (gramscianos e fenomenólogos), junto com a forte referência de outros

educadores a seus textos, nos levou a abrir uma corrente específica dos freireanos. Outras

vezes, discorriam sobre propostas e encaminhamentos de ordem político-administrativa.
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Assim sendo, não incluímos nomes como, por exemplo, Edla Soares, Pedro Demo, Vanilda

Paiva e outros. Apesar da pertinência e importância dos temas que levantam em seus artigos e

da participação no cenário pedagógico nacional, não precisam, nos textos aos quais tivemos

acesso, um abraço a esta ou aquela corrente de pensamento. Não incluímos também os autores

que discutiam temas relacionados às transposições didáticas e às questões de ensino. É nesse

sentido que, no rol de preteridos2, temos Terezinha Carraer. Tivemos contato com diversos

textos da autora, do “Na vida dez, na escola zero” até artigos na revista do INEP. Todavia, por

não fazer referência à noção de liberdade não a incluímos, assim como também não incluímos

nomes como Joaquim Fontes, que pesquisava o ensino da literatura, Ayrton Dutra, cujos

trabalhos se voltavam para o ensino das artes plásticas, e Paulo Gileno Cysneiros, que

trabalhava o ensino de informática. As reflexões apresentadas pelos educadores mais ligados

às questões da didática enquanto ensino não apontam o conceito de liberdade como um

elemento subjacente ao discurso3.

Em contrapartida, incorporamos a Profa. Maria Virgínia, da UFSM, mesmo que

não faça menção voluntária da idéia de liberdade em seus textos. Porém, a autora abraça com

precisão o ideário da educação enquanto técnica comportamental. E isso é, para nossa

pesquisa, algo de determinante. No caso de Virgínia, procuramos encontrar qual poderia ser o

lugar da liberdade diante da técnica comportamental. É importante salientar também que a

maior ou menor incidência de comentários dedicados aos educadores aqui trabalhados, e a

própria quantidade de autores citados, correspondem aproximadamente e de forma

proporcional ao material encontrado.

Nossa investigação visa aos modos nos quais o conceito de liberdade é manifesto;

para tanto, circunscreveremos nos textos as frases e períodos que comportam a palavra

liberdade quando o seu uso expressar o termo enquanto um conceito. O procedimento que

usamos em busca dos vários significados da noção de liberdade foi pautado pela idéia de que

o simples uso da palavra “liberdade” em alguma frase, período ou texto não deve ser

confundido com a manifestação do conceito de liberdade. Exemplificando, atentemos para a

seguinte frase: no supermercado o consumidor tem a liberdade de escolher o produto que

melhor lhe apraz na relação preço-qualidade. Em nossa compreensão, a palavra liberdade aí

usada não está manifestando a liberdade enquanto conceito. Não por ela estar no contexto do

consumo mais cotidiano, mas por manifestar uma idéia que poderia ser substituída facilmente

2 Ver no “APÊNDICE A” a referência dos textos pesquisados que não foram incorporados.
3 Desenvolveremos na parte final do trabalho uma justificativa mais aprofundada desse corte, apontando uma
maior clareza na possível distinção entre educação e ensino.
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por outras palavras. A frase poderia ser expressa: “no supermercado o consumidor tem o

direito de escolher...”, ou “o consumidor tem o poder de escolher...”. Na frase citada, a

palavra liberdade poderia ser substituída por outras, como direito e poder, sem que isso

afetasse a compreensão da mesma. No entanto, enquanto conceitos e idéias, as noções de

liberdade, direito e poder são bem distintas. Nesse sentido, a simples presença da palavra

“liberdade” no discurso de um dado autor não indica o trabalho com o conceito. Todavia, a

sugestão do conceito, como nos casos de Cury e Maria Virgínia, para nós já era o indicado

como o trabalho do conceito, mesmo que não usassem a palavra.

Após sistematizar e identificar nos autores os seus respectivos conceitos de

liberdade, agrupamo-los de acordo com as respectivas identidades teóricas.

Assim posto, delimitamos o objeto maior que instiga nossa investigação da

seguinte forma: os conceitos de liberdade subjacentes aos discursos pedagógicos no Brasil

durante a década de oitenta4. Para tanto, apontaremos identidades e distinções entre os vários

discursos pedagógicos, agrupando-os segundo as convergências manifestas. Para isso,

propomos como categoria o conceito de liberdade.

É importante salientar também que, no âmbito deste trabalho, ao usarmos a

expressão “discurso pedagógico”, estamos denominando os discursos acadêmicos sobre

educação. Ou seja, diante da pluralidade de termos usados pelos autores analisados, usamos a

expressão “discurso pedagógico” abrangendo expressões como “teoria da educação”,

“pensamento pedagógico”, “filosofia da educação”, “produção pedagógica” e outros termos

sinônimos de produção intelectual de âmbito educacional-pedagógico usados pelos autores.

Não trabalharemos com um conceito prévio de liberdade, tirado do leque de

conceitos produzidos ao longo da história da filosofia, e nem pretendemos formular um novo.

Desse modo, para nós, o “petitio principii” que dá ao uso da palavra “liberdade”, seus

sinônimos ou expressões correlatas a identidade de conceito é a idéia de antítese ao

determinado. Assim sendo, para nós, podem ser fundamentos do conceito de liberdade tanto a

noção de criatividade, para os behavioristas, quanto a noção de transcendência, para os

fenomenólogos.

Nossa primeira hipótese de trabalho é que o discurso pedagógico brasileiro, no

período da década de oitenta, ramificava-se em seis correntes principais: a

4 No livro “Didática e teorias educacionais”, Ghiraldelli chama de “Geração de Oitenta” a produção pedagógica
que surge no final da ditadura militar, salientando a influência marxista na produção pedagógica daquela década.
Para nós, é a década na qual a produção pedagógica brasileira começa a se firmar com identidade própria,
sistematizando diversas linhas de abordagem, tais como a perspectiva freireana e a crítica social-dos-conteúdos.
A “Geração de Oitenta” é inegavelmente a representação de um período fecundo da intelectualidade nacional no
âmbito da educação.
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comportamentalista, a estruturalista, a gramsciana, a frankfurtiana, a personalista-

fenomenológica e a freireana.

Nossa segunda hipótese de trabalho é que a concepção, a finalidade e o conteúdo

propostos para a educação pelos discursos pedagógicos no Brasil são reflexos dos conceitos

de liberdade que lhes sejam respectivamente subjacentes.

Para defendermos esse ponto de vista, o nosso trabalho está estruturado em quatro

capítulos: no primeiro, “BREVE EXPOSIÇÃO DE TRÊS DAS VERTENTES DO

CONCEITO DE LIBERDADE NA FILOSOFIA OCIDENTAL MODERNA E

CONTEMPORÂNEA”, discorreremos sucintamente sobre os conceitos de liberdade em Kant,

Hegel e Marx que são as bases primeiras de nossa discussão; no segundo, “AS PRINCIPAIS

CORRENTES DO PENSAMENTO PEDAGÓGICO BRASILEIRO NA DÉCADA DE

OITENTA”, discorreremos sobre as principais correntes manifestas no Brasil ao longo dos

anos oitenta, abordaremos, “A LIBERDADE PARA O COMPORTAMENTALISMO”,

comentando a presença das noções comportamentalistas em relação à liberdade, “A

QUESTÃO DA LIBERDADE SOB O OLHAR ESTRUTURALISTA”, apresentando o

pensamento dos defensores da teoria da reprodução, “O CONCEITO DE LIBERDADE NA

PERSPECTIVA GRAMSCINIANA” , analisando os autores que se fundamentam em

Gramsci, “O CONCEITO DE LIBERDADE NA PERSPECTIVA DA ESCOLA DE

FRANKFURT”, discorrendo sobre a perspectiva pedagógica influenciada pela Teoria Crítica,

“O CONCEITO DE LIBERDADE NA PERSPECTIVA PERSONALISTA-

FENOMENOLÓGICA”, apresentando os autores que se pautam pela contribuição do

pensamento personalista e fenomenológico, e, por último, “O CONCEITO DE LIBERDADE

NA PERSPECTIVA FREIREANA”, abordando a corrente de pensamento pedagógico

fundada por Freire; no terceiro capítulo, “UM NOVO PANORAMA PARA O

PENSAMENTO PEDAGÓGICO NO BRASIL DOS ANOS OITENTA”, discorreremos

sobre a subjacência do conceito de liberdade nas propostas de concepção, finalidade e

conteúdo para a educação feitas pelos discursos pedagógicos no Brasil dos anos oitenta.

http://www.getpdf.com


24

1. BREVE EXPOSIÇÃO DE TRÊS DAS VERTENTES DO CONCEITO DE LIBERDADE

NA FILOSOFIA OCIDENTAL MODERNA E CONTEMPORÂNEA

A primeira grande tarefa que este nosso trabalho pretende encaminhar é apontar as

identidades entre os pedagogos da década de oitenta no que concerne ao conceito de

liberdade. Porém, antes de darmos início a esta empreitada, vamos primeiro analisar alguns

modos pelos quais o conceito de liberdade é formulado; análise que corresponde à

investigação de duas vertentes do conceito de liberdade desenvolvidos pelo pensamento

ocidental.

O conceito de liberdade é apresentado pela filosofia por distintos paradigmas. Sob

diferentes proposições, peculiares aos momentos históricos e às especificidades das diversas

culturas nas quais o debate filosófico se encontrava, o tema liberdade é discutido desde a

antiguidade clássica, passando pela discussão liberdade/necessidade, promovida pela

escolástica, e consolidando-se como um dos temas chave da reflexão filosófica ocidental, a

partir do século XVIII.

A discussão sobre a liberdade percorre caminhos muitas vezes opostos entre si. A

pluralidade de caminhos é proporcional à diversidade de escolas e correntes filosóficas que

floresceram ao longo desses séculos. Abarcar todas seria, por si só, um trabalho de grande

envergadura que fugiria aos propósitos de nossa pesquisa. Portanto, apresentaremos aquelas

que estejam, direta ou indiretamente, relacionadas com os sentidos que a noção de liberdade

assumiu nos discursos dos pedagogos brasileiros da década de oitenta. Nesse sentido,

apresentaremos uma breve exposição de três das vertentes do conceito de liberdade na

filosofia ocidental moderna e contemporânea cujas formulações, direta ou indiretamente,

influenciaram a formulação das correntes filosóficas subjacentes à discussão pedagógica em

oitenta. Tomaremos como marco inicial a discussão kantiana de liberdade, pois, mesmo que

não seja uma referência direta, é em Kant que encontraremos a raiz de uma das melhores

sistematizações da liberdade enquanto autonomia subjetiva, cuja re-elaboração ecoa em

diversos discursos filosóficos contemporâneos. Depois, abordaremos a concepção hegeliana,
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aquela com a qual os discursos filosóficos posteriores dialogarão direta ou indiretamente, pois

traz consigo a idéia de uma efetividade histórica para a noção de liberdade, bem como sugere

a importância do ordenamento político para a noção que se tenha dela. Por último,

abordaremos Karl Marx, este, sim, uma referência direta para a maioria dos pedagogos de

oitenta, pois levanta a questão da liberdade como real emancipação da exploração da classe

dominante e real transformação da expropriante relação de produção capitalista.

Em contrapartida, assumimos que omitiremos a contribuição do pensamento

inglês, notadamente o utilitarismo de Stuart Mill e toda a perspectiva liberal. Não porque

deixemos de considerá-la relevante dentro da discussão ocidental sobre liberdade, mas porque

os autores de oitenta não a têm como princípio subjacente. Alguma referência ao conceito

liberal de liberdade está implícita no item reservado à crítica tecida por Marx a essa corrente.

Como dissemos, abarcar razoavelmente todos as correntes filosóficas é um

esforço que transcende aos objetivos deste trabalho. Neste sentido, deixaremos para o início

dos capítulos que lhes sejam correspondentes, o comentário específico sobre a questão da

liberdade para Gramsci, a Escola de Frankfurt, a Fenomenologia, Freire, o

Comportamentalismo e o Estruturalismo,. Visamos, com isso, aproximar essas reflexões

pontuais das correntes pedagógicas que lhes são correspondentes, pretendendo, assim, tornar

o texto mais fluido

1.1 Liberdade subjetiva transcendental.

Por Liberdade subjetiva transcendental entendemos a noção de liberdade que se

fundamenta na capacidade própria da subjetividade em determinar para si mesma o princípio

movente de sua ação, livre de qualquer influência das paixões e das necessidades históricas e

socialmente impostas. A realização da liberdade subjetiva se dá no mundo concreto: as

instituições e a ordem social devem efetivar no plano histórico e social os avanços morais que

a subjetividade se autodetermina. Tais ordens caminham para relações pautadas, cada vez

mais, por princípios universais, postos por homens livres de suas paixões particulares. O

criticismo kantiano é a raiz dessa corrente que percebe a liberdade como a determinação da

razão prática vencendo os humores e as paixões da sensibilidade. A liberdade seria a

autonomia da vontade racional diante da sensibilidade.

1.1.1 Kant e a liberdade enquanto condição de possibilidade para a autonomia da

vontade
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Seguindo o desenvolvimento desse conceito, vamos encontrar na noção de

Vontade Geral, em Rousseau, uma das primeiras formulações sobre a percepção da liberdade

enquanto autonomia diante das paixões e dos impulsos particulares: a liberdade enquanto

atualização do uso da razão no afastar a ação humana das determinações passionais. Essa

capacidade da vontade em se deixar determinar exclusivamente pela razão é que se define por

autonomia da vontade, tendo sido Kant a maior referência sobre essa noção. A principal

importância da filosofia kantiana está em ter instituído uma subjetividade que se produz a si

mesma enquanto conteúdo e forma; o fim último dessa subjetividade é instituir-se a si própria,

ou seja, é a plena liberdade. O mérito kantiano está em ter fornecido à filosofia o conceito

formal de liberdade, tomando seu conteúdo como autonomia (C/f STANGUENNEC, 1985, p.

188). Em outras palavras, é a autonomia da vontade o princípio que concede à vontade a

capacidade de dar a si própria suas leis racionais. Nas palavras do próprio Kant (1974, p.

238), “Autonomia da Vontade é aquela sua propriedade graças à qual ela é para si mesma a

sua lei (independentemente da natureza dos objetos do querer)”.

Kant inaugura uma nova perspectiva na filosofia moral e ética com sua noção de

autonomia da vontade. Todavia, esse princípio, a autonomia, necessita de uma condição para

sua possibilidade: tal condição é a liberdade. A subjetividade, enquanto exercício da razão, é

livre de qualquer determinação externa. Nem a sensibilidade ou nenhum outro ente racional

determinam absolutamente o agir humano. No filósofo de Königsberg, a ação moral não está

determinada por nenhum bem externo ou sensível. Isso é possível pela liberdade como

condição.

Kant, então, introduz outro operador teórico de suma importância para a filosofia:

a noção de “condição de possibilidade”.

A liberdade é a autodeterminação livre do peso dos desejos e das determinações

exteriores, como, por exemplo, os costumes. Essa autodeterminação, por sua vez, é o

exercício da autonomia da vontade. Nesse sentido, então, é que a liberdade é condição de

possibilidade para a autonomia da vontade, pois, sem o pressuposto da liberdade, a vontade

não poderia, autonomamente, determinar o agir humano; sem a liberdade, o agir estaria

condenado a ser determinado por outro ente que não o próprio sujeito agente.

Contudo, Kant alerta que só num ser perfeito é que a razão determina

infalivelmente a vontade; já o ser racional finito – o homem – age por Dever5. A noção de

dever vem suprir essa defasagem própria da constituição subjetiva do homem. Nesse sentido,

5 “Dever é a necessidade de uma ação por respeito à lei” KANT, 1974, p. 208.
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Kant (1974, p. 208) afirma: “Ora, a razão impõe as suas prescrições, sem nada aliás prometer

às inclinações, irremitentemente, e também como que com desprezo e menoscabo daquelas

pretensões tão tumultuosas e aparentemente tão justificadas (e que se não querem deixar

eliminar por qualquer ordem)”.

Temos, portanto, um constante jogo de forças entre as inclinações e o trabalho

legislador da Razão que busca acomodar o dever aos nossos desejos (C/f DELEUZE, [?],p.

42). O filósofo de Königsberg (KANT, 1974, p. 212), então, salienta que:
Daqui nasce uma dialética natural, quer dizer, uma tendência para opor arrazoados e
sutilezas às leis severas do dever, para porem dúvida à sua validade ou pelo menos à
sua pureza e ao seu rigor e para as fazer mais conformes, se possível, aos nossos
desejos e inclinações, isto é, no fundo para corrompê-las e despojá-las de toda a sua
dignidade.

Portanto, infelizmente, no homem “a razão só, por si, não determina

suficientemente a vontade” (KANT, 1974, p. 217), principalmente se esta ainda está

submetida a certos móbiles subjetivos. Noutras palavras, a razão não pode determinar

plenamente a vontade se esta “não é em si plenamente conforme à razão (como acontece

realmente entre os homens)” (KANT, 1974, p. 217). Isso significa que a condição de

possibilidade não garante efetividade, ou seja, a liberdade é condição necessária para o

exercício da autonomia da vontade, mas não é condição suficiente. Veremos que essa lacuna

será preenchida com a formulação do imperativo categórico.

1.1.2 O Imperativo Categórico

O homem não é um ser perfeito cuja razão determine infalivelmente a vontade.

Portanto, aquele agir plenamente racional, reconhecido como necessário dentro de um padrão

rigoroso de moral, é, com relação aos homens, “subjetivamente contingente”, ou seja, é de

uma efetivação incerta por depender das disposições do sujeito. O que nos leva à

representação de um princípio objetivo “obrigante” da vontade, um princípio que “obrigue” a

coincidência das máximas com as leis morais, algo que não deixe a vontade seduzir-se pelas

inclinações. Esse princípio “obrigante” é um mandamento da razão que tem sua fórmula

chamada de Imperativo (C/f KANT, 1974, p. 218). O papel do imperativo é, então,

estabelecer essa correlação para que, assim, o homem possa realizar sua liberdade.

Um ser racional perfeito – “um ser santo” (KANT, 1974 p. 238) - não precisa do

Imperativo Moral, assim também como não necessita do dever, pois seu “querer coincide, já

por si, necessariamente, com a lei [moral]” (KANT, 1974, p. 218). O Imperativo Categórico
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ordena imediatamente um determinado agir que não é base para qualquer outra intenção que

se quisesse atingir. É também chamado de o imperativo da moralidade, não tem relação com o

conteúdo da ação e com o que resulta dela, “mas com a forma e o princípio de que ela mesma

[a ação] deriva” (KANT, 1974, p. 220). Ele não se institui apoiando-se na pressuposição de

algum objetivo hipotético, sua possibilidade é buscada totalmente a priori, pois não nos pode

ser dada pela experiência. Kant define:“O imperativo categórico é, portanto, só um único, que

é este: Age apenas segundo uma máxima tal que possas ao mesmo tempo querer que ela se

torne lei universal.” (KANT, 1974, p. 223)

O Imperativo Categórico é um corretivo para a vontade humana, já que essa é

imperfeita. A proposição com a qual o Imperativo Categórico é expresso abstrai qualquer

conteúdo material da máxima da ação e considera-lhe exclusivamente a forma. A forma que o

Imperativo Categórico determina à vontade é a forma da autonomia (C/f KANT, 1974, p.

238): a autodeterminação racional da vontade e o conseqüente distanciamento das inclinações

e das necessidades empíricas afloradas. O imperativo categórico é, portanto, o mandamento

da liberdade: ele conduz a vontade a determinar-se livre das inclinações sensíveis. Essa

autonomia racional diante da sensibilidade é, em suma, o traço característico da liberdade

subjetiva. É essa idéia, magistralmente sistematizada por Kant, que ecoa no discurso de vários

outros pensadores.

1.2 Liberdade enquanto totalidade dialética

No conceito de Liberdade enquanto totalidade dialética, a razão sai da

subjetividade e passa para a história. Não é a vontade racional subjetiva que institui um

mundo livre, é a relação dialética mundo-subjetividade que segue os ditames da razão

histórica. Esse conceito apresenta a superação da dicotomia entre razão e sensibilidade, no

plano da consciência, demonstrando que a consciência livre não é a consciência na qual razão

e sensibilidade são opostas, mas é livre porque, incorporando a sensibilidade, encontra,

através do reconhecimento da outra e pela outra consciência, a porta para a ação

legitimamente livre. A liberdade é percebida não apenas como a simples determinação da

razão prática vencendo os humores e as paixões, mas como uma concretização histórica. A

liberdade não seria simplesmente a autonomia da vontade diante da sensibilidade, mas,

incorporando a sensibilidade, seria a autonomia do Espírito humano diante da natureza, em

que cada vez mais o mundo no qual o homem esteja inserido seja um mundo humano. Aqui

não encontramos a oposição formal da razão versus a sensibilidade, haja vista que a própria
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sensibilidade humana, enquanto a natureza intrínseca ao homem, se humaniza ao longo do

processo histórico e civilizatório. É na realidade sociohistórica que a ação determinada pela

vontade livre pode se dar efetivamente, e só nessa objetividade é que a liberdade torna-se

efetiva no mundo.

O uso do termo “Liberdade Objetiva” pretende incluir em um imenso conjunto

algumas das mais significativas concepções éticas da filosofia contemporânea. Dentro desse

conjunto colocamos toda uma corrente de pensamento que parte de Hegel e vai, de certo

modo, até a Escola de Frankfurt. Por Liberdade Objetiva definimos os conceitos de liberdade

que têm em comum dois fundamentos: as noções de totalidade e dialética. Tais noções estão

presentes na base do pensamento marxista, lukacsiano e, de certa forma, frankfurtiano, sendo

todos esses desdobradores do pensamento hegeliano. A concepção de objetividade enquanto

totalidade tem sua semente moderna em Spinoza; todavia, é com Hegel e o idealismo alemão

que ela ganha consistência sistemática. Por Liberdade Objetiva entendemos a noção de

liberdade pensada enquanto efetivação de um processo, a síntese dialética da tensão

razão/sensibilidade, universalidade/particularidade, ao longo da história, e que envolve a

totalidade das dimensões do mundo.

No conceito de Liberdade Objetiva não é a vontade, enquanto “faculdade de

desejar superior”6, que é racional, a efetividade do mundo concreto é que é racional. A

autonomia aqui não é a oposição formal da razão versus a sensibilidade, haja vista que a

própria sensibilidade humana, enquanto natureza intrínseca ao homem, se humaniza ao longo

do processo histórico e civilizatório. A autonomia é a capacidade do mundo humano em

racionalmente avançar para normas éticas cada vez mais universais, superando a

particularidade dos indivíduos e dos povos.

É na realidade sociohistórica que a liberdade se realiza. A noção de Liberdade

Objetiva consiste na percepção de que o conceito de “liberdade” só pode ser efetivo se

estivermos atentos aos mecanismos sociais e históricos pelos quais o próprio conceito de

liberdade possa, cada vez mais, se fazer presente nas consciências e efetivo no mundo real das

leis e do direito concreto.

Hegel, como afirmamos, é o primeiro sistematizador dessa linha de pensamento.

Os textos hegelianos sugerem um desenvolvimento teleológico da humanidade cujo fio

condutor seria o progresso da consciência que se tem da liberdade (C/f HEGEL, 1999, p. 55).

O desenvolvimento positivo da humanidade é pautado pelo crescente conteúdo de

universalidade das normas morais e éticas instituídas pelas ordens sociais ao longo da história

6 A vontade definida por KANT na “Crítica da Razão Prática” (1994)
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e pela crescente incorporação dessas normas na vida concreta dos homens, dando a elas um

caráter de necessidade. O avanço de conteúdos cada vez mais universais é o avanço da

liberdade, pois as normas deixam cada vez mais de ser a expressão de privilégios de um e de

outro para se tornarem expressão de uma vontade universal. A universalização das normas

éticas tornadas tão concretas, a ponto de serem efetivamente necessárias aos homens, é, para

Hegel, a própria objetivação da liberdade.

1.2.1 Hegel: a Eticidade e a liberdade efetiva

Quanto à filosofia de Hegel, trata-se de uma filosofia do processo e do devir, na

qual a realidade sociohistórica, não sendo “fisis” (a natureza, cuja realidade é determinada por

necessidades independentes da vontade humana), é Espírito, reino humano, no qual o arbítrio

e o desejo dos homens imperam. A realidade sociohistórica é então uma “natureza” paralela

que difere da natureza “física” por estar à mercê da liberdade da vontade humana. O

pensamento hegeliano faz o contraponto à filosofia kantiana. Na antropologia hegeliana,

sensibilidade e razão são constitutivas da consciência moral (Gewissen7) do homem moderno,

o que difere de Kant, que propõe uma dicotomia insolúvel entre razão e sensibilidade, em que

a liberdade é a mera autonomia subjetiva diante dos instintos. A percepção meramente

subjetiva da liberdade é, para Hegel, abstrata e formal, não encaminha o homem a um mundo

efetivamente livre.

A consciência moral do homem moderno é um dos elementos básicos para o

desencadear do momento objetivo da liberdade. Para iniciar uma breve análise do processo de

objetivação da liberdade, devemos tomar como começo a noção hegeliana de Bem, pois é

através dela que podemos identificar a Gewissen como um elemento básico desse processo.

O Bem - “a liberdade realizada, o fim final absoluto do mundo” (HEGEL, 1988,

p. 193) - é, segundo Rosenfield (1995, p. 125), “o ápice de subjetividade da razão”. Por ser o

ponto máximo da subjetividade, o Bem é ainda inefetividade, ainda não é a síntese objetiva

entre universalidade e interioridade subjetiva. A Gewissen, como o momento de determinação

e interioridade subjetiva do bem, é a responsável por essa inefetividade (C/f ROSENFIELD-

1995, p. 139). Comparando-a com outras figuras da consciência, a Gewissen apresenta-se

como a mais avançada no processo da experiência moral e ética, pois superou a heteronomia

da “moral dos costumes” (KOJÈVE, 1985, p. 145 – 147), incorporando a autodeterminação, e

7 O termo Gewissen é traduzido por Paulo Meneses como boa-consciência e por, Vitorino, como consciência
moral.
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superou a oposição entre dever e sensibilidade, percebendo-se convicta de si mesma. Todavia,

essa mesma convicção, que é seu ponto diferencial positivo com relação às figuras anteriores,

é também seu calcanhar de Aquiles. Por ainda carregar consigo o peso da subjetividade que

absoluta se determina, a Gewissen, enquanto Bela-Alma (C/f HEGEL- 1992, vol. 2, p. 134),

ainda não é a figura que o Espírito exige para continuar seu avanço na realização da liberdade.

Temos que a Gewissen é a culminância da passagem da “moral dos costumes”

para a “moral refletida” (KOJÈVE, 1985, p. 145 – 147). A Gewissen seria, então, a

configuração subjetiva própria da modernidade. Portadora das virtudes e dos defeitos dessa

modernidade subjetiva. A “convicção” é a sua grande marca: o homem moderno age segundo

a determinação de seu próprio pensamento. Todavia, o “ensimesmamento” característico de

sua convicção é a sua ruína: o mal advém da desigualdade entre o conteúdo da convicção e a

objetividade do dever moral, pois, sem o conteúdo objetivo, a convicção degenera-se em

presunção e a ação presunçosa, via de regra, é malévola. O Espírito da modernidade exige

algo mais elevado que a subjetividade absoluta: a Gewissen, enquanto Bela Alma, não satisfaz

essa exigência.

Segundo a ótica hegeliana, a autodeterminação própria do mundo moderno não é a

que emana da particularidade subjetiva, mas a que emana da própria objetividade do mundo

moderno. Na modernidade, a subjetividade tem que ter por determinação última algo maior

que a particularidade. Lendo a narrativa do nosso filósofo na “Fenomenologia”, percebemos a

defesa de um dos fundamentos mais caros à modernidade: a supremacia de um sentido

absoluto da história sobre a finitude da particularidade. Pois é bem característico da

modernidade pensar o indivíduo finito como tendo sua justificação maior não em si mesmo,

mas no absoluto que governa o sentido do mundo. É bem característico do discurso da

modernidade apontar a insuficiência da subjetividade particular enquanto determinadora do

sentido e do papel do indivíduo finito no mundo histórico. A noção de totalidade emana,

assim, como um dos paradigmas mais característicos do pensamento moderno.

Nesse sentido, por ser integrado por uma figura da consciência-de-si carente de

um conteúdo objetivo para sua convicção, o Bem é “o universal substancial da liberdade de

um modo ainda abstrato” (HEGEL - 1988, § 141, p 221). Para que se possa concluir o

processo de objetividade que culmina com a Eticidade, a consciência-de-si tem que assumir

uma outra configuração que não a da Bela Alma.

Fundada não na subjetividade da consciência, mas na objetividade do Espírito,

temos a passagem do Bem para a Eticidade, a moralidade objetiva, pois, como define Hegel
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(1988, § 142, p 227), “A Eticidade é a idéia da liberdade como Bem vivente que tem na

consciência-de-si seu saber, seu querer e, por meio de seu atuar, sua realidade”.

A Eticidade ultrapassa o Bem, torna-se, assim, de um modo concreto, o universal

substancial da liberdade. A Eticidade é a verdade da “identidade concreta entre o Bem e a

vontade subjetiva” (HEGEL, 1988, § 141, p 222), é também “a unidade do bem subjetivo e do

bem objetivo” (HEGEL, 1988, p 223).

Segundo Hegel, o momento objetivo da liberdade se dá com a Eticidade. Pois,

como ela é “o conceito da liberdade que veio a ser mundo existente e natureza da consciência-

de-si” (1988, § 142, p 227), temos que a sensibilidade - enquanto essa natureza - não é oposta

à universalidade da liberdade, que é efetiva no mundo existente. Temos, então, a unidade

concreta entre natureza e liberdade, que é o pano de fundo da unidade entre natureza sensível

e moralidade, sensibilidade e razão, pois o dever já não é separado e oposto à sensibilidade. A

conciliação entre liberdade e natureza, sensibilidade e razão, é a suprema síntese dialética dos

elementos que, apesar de opostos entre si, são o fundamento da vida humana. E nesse nível de

conciliação, a vida e o mundo são abarcados em sua totalidade.

Nessa sua nova configuração, o Espírito Absoluto, em sua dimensão objetiva,

efetiva-se: enquanto uma nova realidade ética (a configuração moderna da Eticidade),

enquanto uma nova estética (a arte romântica) e enquanto uma nova ordenação política (o

Estado liberal moderno). Por sua vez, o Saber absoluto que corresponde a essa nova

configuração não é mais manifesto nem pela religião nem pela arte, mas pela ciência que

investiga a experiência histórica da consciência humana em suas diversas fases. Grosso modo,

essa ciência é a própria filosofia fenomenológica de Hegel.

A estrutura da configuração moderna da Eticidade é composta de três momentos

distintos, porém integrados entre si: o momento da Família, no qual o indivíduo singular, a

pessoa concreta movida por seus desejos e paixões, exerce seu livre arbítrio - a opção

religiosa, por exemplo; o momento da Sociedade Civil, no qual as partes (pars, em latim)

coletivas, tais como as categorias profissionais (por exemplo: o sapateiro [Schuhmacher], o

construtor de barcos [Schiffer] ou o tecelão [Weber]), defendem seus interesses particulares,

constituindo-se como um indivíduo portador de vontade particular que pode não coincidir

com os desejos singulares; e, o terceiro, o momento do Estado, indivíduo universal, que não

age movido nem por desejos nem por interesses particulares, mas determinado pela Vontade

Universal, que não é a maioria estatística das vontades particulares, mas a universal

determinação da razão. Assim sendo, o Estado liberal moderno, na ótica de Hegel, está acima

das paixões singulares e dos interesses corporativos. Ele é a mais sofisticada manifestação da
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razão no direito e no ordenamento político. Os ordenamentos políticos e as figuras do direito

anteriores não tinham tal legitimidade, só o Estado liberal moderno é, para Hegel, “o racional

em si e por si” (HEGEL, 1998 [A], § 258, p. 25).

Como, para Hegel, o sentido do desenvolvimento da razão ao longo da história é o

progresso da liberdade, ou seja, como “o fim absoluto da razão é que a liberdade seja

efetivamente real” (HEGEL, 1998 [A], Adendo ao § 258, p. 33), temos que o Estado, sendo a

concretização da razão, é também a concretização da própria liberdade. Em outras palavras, a

liberdade, para Hegel, não sendo uma mera abstração, como assim ele via a liberdade em

Kant, é efetiva, e sua efetividade é manifesta pelo Estado liberal moderno: “O Estado é a

realidade efetiva da liberdade concreta” (HEGEL, 1998 [A], § 260, p. 35).

Temos, portanto, uma das primeiras formulações do conceito de liberdade

fundamentado na idéia de processo histórico-dialético, em que o conceito é pensado enquanto

efetividade. Das alternativas propostas pelas críticas à formulação hegeliana, teremos um

leque bastante pertinente de reflexões em torno do problema da liberdade no decorrer da

filosofia contemporânea. De Marx aos pensadores de Frankfurt, teremos formulações que

dialogam com Hegel.

1.2.2 Marx: a libertação da classe trabalhadora e a liberdade concreta

Marx (1984, p. 155- 163) desdobra o pensamento hegeliano criticando, todavia, a

insuficiência da noção hegeliana de Espírito; propõe em seu lugar o complexo de relações

sociais que no seu conjunto instituem as formações sociais, ou modos de produção. Não

identifica o processo histórico como fruto do desenvolvimento dialético do Espírito, mas fruto

do desenvolvimento dialético das relações sociais ao longo da história. Essas relações sociais

são a expressão da divisão social do trabalho e das tensões geradas por essa mesma divisão.

De tal forma que o motor do desenvolvimento da história seria a tensão dialética ensejada

pelas lutas de classes emanadas da própria divisão social do trabalho. Todavia, Marx (MARX;

ENGELS 1987 [A]) não deixa de estar fundado nas noções de totalidade e dialética. Sendo a

história a história das lutas de classe, e sendo o sentido da história o avanço da liberdade na

realidade concreta, que é o avanço dos direitos e da supremacia dos trabalhadores, temos que

a história, enquanto totalidade que abarca as diversas dimensões da vida humana, é a síntese

da tensão dialética entre as classes, sendo a liberdade a realização desse processo dialético que

envolve a totalidade das relações sociais
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A concepção de liberdade em Marx é manifesta em direta oposição à tradição do

pensamento precedente, em especial à tradição filosófica alemã de origem kantiana e

hegeliana. A crítica de Marx aos conceitos precedentes de liberdade se faz fundada na noção

de ideologia. Para o pensador socialista, a ideologia é a representação dos interesses da classe

dominante no campo das idéias. Segundo o filósofo:
As idéias (Gedanken) da classe dominante são, em cada época, as idéias dominantes,
isto é, a classe que é a força material dominante da sociedade é, ao mesmo tempo, sua
força espiritual dominante. (...) As idéias dominantes nada mais são do que a
expressão ideal das relações materiais dominantes, as relações materiais dominantes
concebidas como idéias; portanto, a expressão das relações que tornam uma classe a
classe dominante; portanto, as idéias de sua dominação. (MARX & ENGELS – 1987
[B], p. 72)

Assim sendo, como as relações materiais dominantes, próprias do modo de

produção capitalista, necessariamente, abrem espaço para intercâmbios mais autônomos entre

os produtores, e até mesmo entre as classes (se comparadas com a realidade servil medieval

ou a escravista antiga), essa independência e autonomia necessárias à própria realidade da

produção faz com que a discussão sobre autonomia e independência seja erguida à condição

de especulação filosófica, sob o tema “liberdade”. Nesse sentido, a sistematização conceitual

da liberdade empreendida pelos pensadores do século XVIII, ou seja, toda discussão

iluminista e romântico-idealista, é, aos olhos de Marx, a expressão, no campo das idéias, da

prática real que as relações de produção capitalista ensejam. A necessidade material

econômica da independência de produção e comércio influenciou a escritura conceitual das

noções de liberdade desenvolvidas pelos filósofos. Atestando essa ótica, o filósofo socialista

afirma que “as idéias de liberdade religiosa e de liberdade de consciência foram apenas a

expressão do império da livre concorrência no domínio do conhecimento” (MARX; ENGELS,

1987 [A], p. 124).

A crítica de Marx à sua tradição filosófica precedente é contundente.

Estabelecendo a relação entre a filosofia e a realidade material da produção, evita a discussão

filosófica conceitual, ou seja, não entra no mérito da metafísica corrente em sua época, não

tenta estabelecer um novo sistema conceitual em herança e em resposta ao anterior. Mesmo

que encontremos em Marx a presença de conceitos hegelianos, é mais forte a incorporação do

método do que a especulação sobre os conceitos que viessem a fundar um outro sistema. Não

encontraremos, portanto, uma re-conceituação de noções caras à tradição filosófica ocidental,

tais como essência, substância e forma, ou, ainda, uma re-leitura dos conceitos caros à

tradição filosófica alemã, tais como vontade (Wille), dever (solen) e razão (Vernunft). O autor

d’O Capital muda completamente o foco da discussão sobre a liberdade. Assim sendo, as
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críticas de Marx às noções de liberdade em Kant e Hegel, que se estendem à discussão sobre a

liberdade empreendida ao longo das primeiras décadas do século XIX, resumem-se ao fato de

que as noções de liberdade eram a abstração dos interesses de independência e autonomia da

burguesia enquanto classe que ascendia ao domínio.

Sob a ótica de sua noção de ideologia, Marx enquadrava a filosofia kantiana de

liberdade como uma especulação deslocada em torno dos interesses da burguesia. Para Marx,

a filosofia alemã importava o pensamento francês sem, no entanto, ter na Alemanha a

realidade política que já se desenhava na França. Mesmo sem se referir diretamente a Kant,

mas endereçando ao seu pensamento, Marx critica a concepção da filosófica kantiana sobre

vontade e liberdade, atestando que:
Para os filósofos alemães do século XVIII, as reivindicações da primeira Revolução

Francesa não eram mais do que as reivindicações da‘razão prática’ em geral, e a
manifestação da vontade da burguesia revolucionária francesa expressava, a seus
olhos, apenas as leis da vontade pura, da vontade tal como dever ser, da verdadeira
vontade humana em geral. (MARX & ENGELS, 1987 [A], p. 131)

Quanto à filosofia hegeliana, temos que ela é tema freqüente nas investigações do

Marx anterior a “O Capital”. Vimos que ela é uma filosofia do processo, para a qual a

realidade sociohistórica é Espírito, é uma “natureza” que difere da natureza “física” por estar

à mercê da liberdade da vontade racional. Essa materialidade da realidade, que não deixa de

ser fruto do processo de humanização da natureza e de naturalização da produção humana, é,

para Hegel, expressão do Espírito. Todavia, segundo Marx, reside aqui um equívoco de

Hegel: atribuir ao que é, em última análise, apenas uma especulação filosófica, ao que é

apenas uma expressão metafísica e lógica, o poder de fundar a realidade concreta. Sobre isso,

Marx (1972, p. 43) afirma que em Hegel: “A humanidade da natureza e a natureza produzida

pela história, dos produtos dos homens, aparecem no fato de que eles são produtos do Espírito

abstrato e, portanto, nessa mesma medida, momentos espirituais, seres de pensamento”.

O que para Hegel é o paradigma da concretude do real, para Marx não passa de

uma figura meramente especulativa e que vai determinar outros equívocos cometidos pela

filosofia hegeliana. No terceiro Manuscrito (MARX, 1972), encontramos um capítulo

dedicado à análise da dialética e da filosofia do direito de Hegel. Nele, mesmo reconhecendo

a pertinência do pensamento hegeliano, o filósofo socialista não deixa de apontar o que para

ele seriam outros equívocos do sistema hegeliano. Segundo Marx (1972, p. 42), um dos

equívocos “evidencia-se de maneira mais clara na Fenomenologia (...). Quando ele concebe,

por exemplo, a riqueza, o poder estatal, etc, como essências alienadas para o ser humano, isso
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só acontece na sua forma de pensamento (...) São seres de pensamento e, por isso,

simplesmente uma alienação do pensamento filosófico puro, isto é, abstrato”.

Ainda segundo Marx, a realidade material, para Hegel, é a alienação das

determinações subjetivas do Espírito. Poderíamos interpretar que, para Hegel, a realidade

material é a exteriorização das determinações espirituais, que, ao se efetivarem, deixam de

pertencer ao campo “espiritual”, o pensamento abstrato, e tornam-se realidade material

estranha ao Espírito, daí serem o Espírito alienado de si. Os objetos da realidade material são

a exteriorização do Espírito (o pensamento abstrato); nessa exteriorização, alheiam-se do

Espírito, e, nessa alienação, nesse estranhamento, tornam-se o outro oposto ao Espírito. São

pretensamente efetivos, pois, por exemplo, a riqueza e o poder estatal não são uma coisa em-

si, são uma representação do Espírito para si mesmo: o ouro só é riqueza porque esse metal

assim foi aceito como valor e não pelo em-si de suas propriedades físico-químicas. Assim

sendo, a riqueza efetiva não é o metal ouro em-si, mas o valor que historicamente se dá a ele,

e essa dimensão efetiva não é outra coisa senão a representação do Espírito para si mesmo, ou

seja, sua exteriorização alheia a si mesmo, com a aparência de autonomia. Todavia, não são

autônomos, pois é o movimento do Espírito que as determina; estão alienadas do Espírito,

pois não se percebem pertencentes a ele. Esse movimento, por sua vez, finaliza-se no saber

absoluto. Sobre esses aspectos do sistema hegeliano, o filósofo comenta:
Toda a história da exteriorização e toda retomada da exteriorização não são assim
senão a história da produção do pensamento abstrato, isto é, Absoluto, do
pensamento lógico e especulativo. A alienação, que constitui, portanto, o verdadeiro
interesse dessa exteriorização e superação desta exteriorização, é a oposição entre o
em-si e o para-si, a consciência e a autoconsciência, o sujeito e o objeto, isto é, a
oposição, no interior do próprio pensamento, entre o pensamento abstrato e a
efetividade sensível ou a sensibilidade efetiva. Todas as demais oposições e
movimentos destas oposições são apenas aparência, o invólucro, a figura esotérica
destas oposições, as únicas interessantes que constituem o sentido das restantes
profanas oposições. (MARX, 1972, p. 42).

Sendo a alienação em Hegel, segundo Marx, um momento do próprio Espírito,

esvaziada fica ela de qualquer caráter negativo; assim sendo, toda exteriorização do Espírito,

toda alienação, é necessária para o próprio progresso do Espírito: as figuras do poder estatal,

da sensibilidade e da riqueza, ao longo da história humana, são sempre o registro do progresso

positivo do Espírito, são percebidas por Hegel apenas em seus aspectos positivos. Nesse

sentido, o Estado liberal moderno seria a efetivação do avanço positivo do Espírito, seria a

efetivação do progresso histórico, que, para Hegel, é o próprio progresso da liberdade.

Sob a ótica de sua noção de ideologia, o Estado liberal moderno é, para Marx, a

expressão política da dominação econômica burguesa. Assim sendo, Hegel, ao tê-lo como a
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expressão concreta da liberdade, acaba, segundo a visão marxista, legitimando

filosoficamente a dominação capitalista. A concepção de liberdade em Hegel, que tem no

Estado liberal moderno sua concretude, seria, para a crítica marxista, um mero exercício de

retórica que, ao fim e ao cabo, dissimula o interesse particular que a burguesia tem na

configuração do Estado liberal moderno como sendo um interesse do todo da sociedade.

Estado moderno é, para Hegel, a expressão concreta da liberdade. Porém, segundo

a ótica marxista, o conceito de Estado e, conseqüentemente, o de liberdade são uma figura

abstrata e meramente especulativa, junto com as noções hegelianas de consciência e Espírito.

Assim sendo, da forma como aconteceu com a filosofia kantiana, a filosofia hegeliana, para

Marx, também constrói castelos especulativos que não têm nenhum fundamento de realidade:

o conceito de liberdade, em ambos, então, é um mero exercício de retórica que acaba

encobrindo a verdadeira discussão e reflexão sobre a independência e autonomia do homem

singular e da humanidade em seu conjunto. A ressignificação empreendida por Marx para o

conceito de liberdade passa pela ressignificação do próprio conceito de alienação.

A alienação, para Hegel, é um momento do Espírito, é a sua exteriorização diante

de si mesmo, pela qual a riqueza, a sensibilidade, o poder estatal e as formas de consciência

individual são a efetivação do estranhamento do Espírito para consigo mesmo. Via conceito

de Objetivação, podemos interpretar que, para Hegel, o Espírito objetiva-se em natureza e

cultura, tornando-se estranho a si mesmo. Em Marx, a riqueza, a sensibilidade, o poder estatal

e as formas de consciência individual são também expressão de uma certa objetivação,

todavia, essa objetivação não é pensada como um momento de um Espírito abstrato e nem

tem nenhum valor positivo, não conduz o processo histórico a nenhum avanço, pelo contrário,

emperra um possível progresso histórico. Na sociedade moderna, a sociedade capitalista, que

na época de Marx vinha se impondo como o modelo de sociedade para o mundo, a alienação e

seus produtos são fruto das próprias relações de trabalho do capitalismo.

O conceito de alienação em Marx tem sua raiz no pensamento de Feuerbach, um

dos grandes expoentes da chamada esquerda hegeliana. Aprofundando criticamente a noção

hegeliana de objetivação-estranhamento no que se refere à filosofia da religião e à relação da

representação do absoluto pela religião, Feuerbach propõe que o homem aliena de si e

transfere para as divindades os valores que aspira para si próprio. Em linhas gerais, o trabalho

de Marx foi mostrar que essa alienação não se restringe à dimensão religiosa e que sua raiz

está na relação trabalhador-produto. Em síntese, temos que o produto do trabalho realizado

pelo trabalhador lhe é expropriado em decorrência da estrutura social na qual está inserido.

Estrutura essa que é uma expressão da própria divisão social do trabalho. A imediata
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conseqüência disso é que o próprio trabalho, enquanto atividade, é alienado do trabalhador

que não reconhece nessa atividade a expressão de sua própria vontade. A alienação do

trabalho realizado provoca a alienação da consciência, tira do trabalhador a percepção de seu

papel na História e na realidade, pois ele não percebe a importância de sua ação na construção

da própria História. Em síntese, o trabalho alienado aliena os trabalhadores: de seu produto,

que não lhes pertence; do próprio trabalho, pois o mesmo passa a ser um meio de

sobrevivência, algo que lhes é forçado a fim de poderem viver; de si próprios, pois seus

desejos e necessidades são outorgados por outros; da sua classe, pois isoladamente vendem

sua força de trabalho (C/f MARX, 1993, p. 157-181).

Inseridos numa relação de produção que aliena homem e sociedade, não se pode

efetivar uma real independência e autonomia. Segundo Marx, a filosofia especulou sobre a

liberdade da consciência, a liberdade do indivíduo abstrato, mas nunca desceu ao chão da

liberdade concreta, que não se dará sem transformação das relações de produção que negam o

direito da grande massa da população ao exercício autônomo de suas potencialidades

humanas. A discussão sobre a liberdade anteriormente posta não colocava, segundo Marx, o

problema das condições materiais para o exercício da autonomia e independência, ficavam

restritas ao mero discurso especulativo. Marx rompe com a tradição de especulação sobre a

liberdade e inaugura a reflexão em torno da noção de libertação. Contrapondo-se radicalmente

à tradição filosófica, o filósofo atesta:
Naturalmente, não nos daremos ao trabalho de explicar aos nossos sábios filósofos
que a ‘libertação’ do ‘homem’ não deu sequer um passo adiante ao dissolverem a
filosofia, a teologia, a substância e todo este lixo na ‘autoconsciência’, ao libertarem o
‘homem’ da dominação desta fraseologia, dominação sob a qual nunca esteve
escravizado. Nem lhes explicaremos que somente é possível efetuar a libertação real
no mundo real e através de meios reais; que não se pode superar a escravidão sem a
máquina a vapor e a Mule-Jenny, nem a servidão sem melhorar a agricultura; e que
não é possível libertar os homens enquanto não estiverem em condições de obter
alimentação e bebida, habitação e vestimenta, em qualidade e quantidade adequadas.
A ‘libertação’ é um ato histórico e não um ato de pensamento, e é efetivada por
condições históricas, pela situação da indústria, do comércio, da agricultura, do
intercâmbio (MARX, 1987, p. 65).

Marx estabelece uma íntima relação entre a realidade econômica e a liberdade.

Seguindo os passos hegelianos, essa liberdade tem que ser objetiva (universal e concreta).

Todavia, não é o Estado moderno que efetiva isso, mas o avanço das forças produtivas que,

por sua vez, efetivarão a real emancipação da classe trabalhadora. Portanto, no lugar de se

pensar a liberdade em sua abstração jurídica ou filosófica, Marx propõe sua efetivação

material e histórica.
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O avanço propositivo da história é compreendido no bojo do conceito de

materialismo histórico dialético. Segundo o que sugere Karl Marx no livro “A ideologia

alemã”, a realidade concreta manifesta-se através da maneira como realizamos o trabalho de

produzir e distribuir os bens típicos de uma sociedade: as trocas e intercâmbios estabelecidos

em meio à dinâmica dessa dada realidade são as bases materiais e empíricas sobre a qual

construímos nossas idéias e valores. A produção intelectual do homem, seja dos textos

sagrados da religião, seja das teorias científicas, é um reflexo e uma sistematização, no campo

das idéias, da dinâmica da vida material. Nesse sentido, o pensador nos diz que “os homens,

ao desenvolverem sua produção material e seu intercâmbio material, transformam também,

com essa sua realidade, seu pensar e os produtos de seu pensar” (MARX, 1987, p. 37). Em

outro trecho, Marx afirma que “o representar, o pensar, o intercâmbio espiritual dos homens

aparecem como emanação direta de seu comportamento material” (MARX, 1987, p. 36). Por

sua vez, a dinâmica da vida material segue ao longo da história uma linha de desdobramento

dialético, dialética que é a lei de movimento das transformações históricas pelas quais passam

os elementos que constituem a realidade: surge a primeira manifestação (tese), que será

superada por sua negação (antítese) que, por sua vez, será superada pela reafirmação elevada

da tese, sem deixar de, nessa síntese, incorporar dimensões apresentadas pela negação da tese.

Para Marx, a realidade concreta é a expressão da maneira como produzimos os

bens, como produzimos os elementos materiais que satisfazem as necessidades de nossa vida.

Para a produção desses bens, temos que ter uma divisão social de tarefas, a essa divisão

correspondendo uma distribuição dos bens produzidos. Nesse sentido, antes de salientarmos a

capacidade criadora do indivíduo, devemos focar as características estruturais do ambiente no

qual ele se insere, pois as mudanças e transformações da história são movidas não por idéias

autônomas, mas pela transformação das bases produtivas ocorridas ao longo da história

humana. Assim, não são as idéias que mudam a realidade material, é a mudança na realidade

material que muda as idéias, a mudança na forma de produzir e distribuir os bens. Segundo

Marx, “não é a consciência que determina a vida, mas a vida que determina a consciência”

(MARX, 1987, p. 37). Existe uma inter-relação entre base econômica, organização política e

identidade cultural. Sob o olhar marxista, a liberdade proposta por Kant, Hegel e pelos demais

pensadores é a mera expressão na ideologia da dinâmica material da sociedade burguesa.

Destarte, a liberdade tem que ser pensada para além dessas abstrações. Contudo, a superação

dessas abstrações ideológicas se dá com a própria dinâmica da evolução das lutas de classe e

do processo produtivo. Assim, a liberdade é uma projeção desse mesmo avanço histórico; a

culminação da verdadeira liberdade, seja de consciência, seja de liberdade política, só se dará

http://www.getpdf.com


40

com a superação das estruturas de dominação capitalista que, por sua vez, se dará pelo avanço

histórico das forças produtivas. Esse avanço histórico é fruto da dinâmica dialética do real que

caminha segundo o paradigma do avanço das lutas de classe. Desse modo, a história avança

segundo o avanço dialético das forças materiais que impulsionam a sociedade, e a liberdade

plena será o resultado desse avanço. O avanço das forças produtivas, cuja dinâmica é dada

pela dialética natureza-trabalho, é o substrato material do avanço e acirramento da luta de

classes. A tensão dialética natureza-trabalho sintetiza ao longo da história formas cada vez

mais evoluídas de re-elaboração da natureza e de exploração do trabalho; no bojo dessa

evolução, uma outra tensão dialética sintetiza as efetivações ideológicas e políticas que se dão

historicamente: a dialética classe trabalhadora/classe dominante. A configuração das

características e capacidades de cada uma dessas classes segue a evolução pautada pelo

avanço das forças produtivas: a evolução da maneira pela qual produzimos e distribuímos os

bens cadencia a evolução configurativa das classes. Assim, a classe trabalhadora estará

configurada para assumir seu destino de condutora da sociedade quando da culminação da

evolução das forças produtivas. A história, portanto, avança material-dialeticamente, e tal

avanço não é o progresso na identidade moralidade/legalidade, nem o avanço na consciência

que se tem de liberdade, é o avanço da luta de classes, pois esta é a manifestação do material

avanço das forças produtivas.

O materialismo histórico dialético sugere, então, que a liberdade verdadeiramente

efetiva não advém das abstrações inócuas, como a autonomia da vontade ou o Estado liberal,

advém, sim, da própria dinâmica evolutiva do processo histórico que está apontado para a

libertação da classe trabalhadora do jugo que historicamente vem sofrendo. A liberdade é

pensada enquanto o contínuo e necessário processo de emancipação da classe trabalhadora

advindo do próprio avanço histórico.

Concluindo esse breve panorama sobre três das grandes vertentes da discussão de

liberdade, salientamos que Kant, Hegel e Marx não esgotam essa discussão; destacamo-los

porque eles são referência para o debate sobre o tema “liberdade”, tanto para as correntes que

se derivaram diretamente de suas respectivas reflexões quanto para as que delas diverge, pois

é em Kant que a noção de condição de possibilidade, cuja influência se faz presente na idéia

de “brecha” abordada por educadores gramscianos, tem sua raiz. De Hegel, é incorporada a

idéia de dialética, tão presente no discurso dos educadores gramscianos, frankfurtianos,

fenomenológicos e freireanos. Por sua vez, é contra a noção de autonomia da vontade diante

dass inclinações, proposta por Kant, que se insurgem os comportamentalistas, os quais

também menosprezam a idéia de que a liberdade tem que passar pela abolição da
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expropriação do trabalho, idéia proposta por Marx e aceita por estruturalistas, gramscianos,

frankfurtianos, fenomenológicos e freireanos. Assim sendo, esses três grandes clássicos da

filosofia servem como um metaquadro teórico ou um proto-referencial das perspectivas de

pensamento que subsidiam as correntes que aqui trabalharemos. Abordá-los, mesmo que

sucintamente, contribui para nos situarmos melhor nos debates conceituais entre as correntes

de pensamento que aqui registraremos, precisando, pelas semelhanças e diferenças em relação

a essas três grandes vertentes, o lugar de cada uma.
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2. AS PRINCIPAIS CORRENTES DO PENSAMENTO PEDAGÓGICO BRASILEIRO NA

DÉCADA DE OITENTA

Neste trabalho, como já afirmamos, propomos uma nova categoria para a análise

da produção pedagógica brasileira: o conceito de liberdade.

Em linhas gerais, aquilo que a maioria dos autores acima citados procuraram fazer

foi identificar nos discursos pedagógicos a posição relativa ao modelo de sociedade

capitalista. Nossa pretensão, aqui, não é identificar uma posição relativa quanto a um

referencial pré-fixado; por exemplo, não tomaremos como critério, neste trabalho, posicionar

autores à esquerda ou à direita de uma determinada concepção de sociedade. Nossa intenção é

identificar os conceitos de liberdade que estão subjacentes aos discursos. Isso não quer dizer

que consideremos a educação como um posicionar-se abstrato – neutro - e não como um ato

político. Todavia, entendemos que, com relação ao conceito de liberdade, posicionar o

discurso desse ou daquele pedagogo brasileiro em termos de, por exemplo, “pequeno

burguês” ou “revolucionário” seria limitar por demais um debate que é bastante complexo. A

educação é um ato político, contudo, o universo da ação e os modos de liberdade que a ação

efetiva são bem mais amplos e intricados que o proposto por aquelas concepções que

tipificam as ações humanas exclusivamente em esquerda e direita.

Vimos que, de Dermeval Saviani a Ghiraldelli, os autores não tomam como

enfoque principal uma das questões mais pertinentes da filosofia: a liberdade. Não

problematizam o conceito de liberdade subjacente a determinadas correntes e como essa

subjacência influencia e marca os discursos de cada corrente. Não problematizam a relação

entre conceito de liberdade, teoria educacional e suas conseqüências para a concepção

pedagógica respectivamente proposta.

Estamos cientes de que não existe um texto absolutamente imparcial. Todavia,

procuramos não supervalorizar um dado conceito de liberdade em detrimento dos outros. Não

elevamos à condição de padrão nenhum dos conceitos de liberdade.
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Usando o conceito de liberdade como categoria de análise investigaremos a

produção de diversos educadores brasileiros ao longo da década de oitenta, agrupando-os

segundo as identidades teóricas que manifestem.

Trataremos de comportamentalistas, estruturalistas, gramscianos, frankfurtianos,

personalistas-fenomenólogos e freireanos. Como já mencionamos, não temos a pretensão de

esgotar a produção da década, mas de apresentar um panorama de sua diversidade sob o

conceito de liberdade.
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2.1 A LIBERDADE PARA O COMPORTAMENTALISMO.

Iniciaremos com o behaviorismo, pois ele era associado à política educacional do

regime militar, além de expressar uma visão de sociedade liberal, que, como veremos, é o

oposto do modelo de sociedade defendido pela maioria dos pedagogos da década de oitenta

que tivemos oportunidade de estudar.

O elemento teórico que salientamos do behaviorismo, cuja presença fundamenta o

discurso pedagógico, é a noção de motivação. Neste capítulo, procuraremos demonstrar que a

criatividade, que no contexto do universo teórico do comportamentalismo é um elemento

motivacional, relaciona-se com a noção de liberdade subjacente ao comportamentalismo.

A preocupação dos governos militares em inibir a reflexão política e em

estabelecer um controle centralizado sobre a sociedade pode servir como uma explicação

possível para o fato de a política educacional desse período ter se escorado nos princípios

comportamentalistas que no Brasil recebem a alcunha de “tecnicismo”.

Mesmo já em dissipação, os ecos da linha pedagógica adotada pelo regime militar

ainda soavam nos primeiros anos de oitenta, haja vista tratar-se de uma política que vigorara

por cerca de duas décadas, formando quadros e mentes, e que, mesmo que fosse banida dos

discursos, não estava necessariamente banida das práticas, pois a velocidade das

transformações discursivas não é a mesma das mudanças dos paradigmas que movem as ações

que conservam ou reproduzem o status quo.

Essa velocidade da transmutação dos discursos talvez explique o porquê da

dificuldade de encontrarmos defensores do comportamentalismo, mesmo nos primeiros anos

da década de oitenta, a apenas dois ou três anos da chamada “abertura” política de 1979. Não

podemos deixar de registrar como nos impressionou a ausência de defensores de uma prática

que, a rigor, ainda hoje flana pelos recônditos da realidade do ensino no Brasil.

Por conseguinte, encontramos como merecedoras de registro, devido à coerência e

ao rigor teórico com que explanaram suas concepções, apenas duas representantes do que

denominamos comportamentalismo. Porém, devido à clareza com que expuseram suas idéias,
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já nos servem de modelo para a associação do conceito de liberdade à habilidade

comportamental.

a) A psicologia comportamental e a questão da liberdade

O capítulo precedente abordou duas correntes do pensamento ocidental, cujos

principais conceitos contextualizaram o olhar filosófico sobre a produção filosófica

contemporânea. Agora abordaremos o behaviorismo, apesar de esta não ser propriamente uma

corrente filosófica, mas que não deixou de problematizar a liberdade, mesmo tendo-a como

um “mito”, e nem deixou de se fazer presente no discurso pedagógico dos anos oitenta.

As inquietações sobre a “psiquê” humana remontam à antigüidade. Os Provérbios

de Salomão, assim como o livro “A Sabedoria”, são exemplos da proposta bíblica sobre o

perfil da alma humana; Platão e Aristóteles, com suas respectivas filosofias éticas, também

apresentaram suas metáforas sobre nossa “psiquê”. Além da religião e da filosofia, a arte, em

suas mais variadas manifestações, também frutificou movida pelas inquietações acerca de

nosso universo psicológico. Contudo, a contragosto de Comte, é com o advento do

positivismo e sua pretensão de validar toda forma de saber por intermédio da metodologia da

ciência moderna que a psicologia ganha identidade e objetos próprios, como cabia a toda

ciência positiva. Objeto este passível de aferição, experimentação, causação e, no limite,

quantificação. Sob a égide do positivismo, o objeto da nascente ciência da psicologia não

poderia ser outro que não o comportamento: a manifestação aferível, experimentável e

quantificável da recôndita “psiquê”. Nesse ambiente, Freud é um caso à parte, salvaguardado

das investidas positivistas pelo escudo da expressão “teoria da psicanálise” que o legitima

como psicanalista/terapeuta, não necessariamente como psicólogo.

A psicologia positivista produz John B. Watson, Pavlov e a mecânica do

comportamento. Esses primeiros behavioristas foram os que mais difundiram a idéia de que o

comportamento humano era passível de ser conduzido. Watson desenvolveu estudos sobre o

comportamento instintivo: os reflexos e os reflexos condicionados. Ele sugere que a relação

estímulo-resposta do reflexo condicionado é a mesma relação de causalidade mecânica que

encontramos em qualquer máquina ou fenômeno natural. Já o russo Pavlov desenvolveu seus

estudos sobre a psicologia do estímulo-resposta a partir de sua experiência com cães. Na

perspectiva de ambos, os homens estão sujeitos às determinações dos estímulos, que podem

ser manipulados.
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Contudo, a psicologia comportamental não se resume à produção dos primeiros

behvioristas: Skinner inova apresentando o comportamento humano de uma forma não

simplista, tornando-se um dos nomes mais representativos do behaviorismo. Agora o

comportamento é pensado nos termos de sua complexidade. Skinner averigua os limites e

possibilidades da ciência do comportamento, defendendo que o comportamento humano não

pode ser manipulado com mecanismos simples de estímulo-resposta, como pretendiam

Watson e Pavlov. Segundo Skinner (1974, p. 7), devido às precipitações de seus estudos, “eles

foram também forçados a fazer interpretações apressadas do comportamento complexo:

Watson afirmando que o pensamento era apenas uma fala subvocal e Pavlov, que a linguagem

não passava de ‘um segundo sistema de sinais’”. Para Skinner, o comportamento humano

também é motivado por fatores imateriais, aspectos rejeitados por Watson. Nessa acepção, o

behaviorista comenta que “nada, ou quase nada, tinha Watson a dizer a respeito de intenções,

propósitos ou criatividade. Ele acentuava a promessa tecnológica de uma ciência do

comportamento, mas seus exemplos não eram incompatíveis com um controle manipulador”

(SKINNER, 1974, p. 8-11). Skinner investiga experimentalmente o comportamento humano,

estudando os tipos de comportamento que os indivíduos poderiam manifestar nesta ou

naquela situação, sugerindo que a pesquisa behaviorista poderia indicar apenas as tendências

mais gerais do comportamento sob esta ou aquela situação, pois, dada a complexidade do

comportamento humano, não podemos prever o comportamento humano, como propunha o

behaviorismo positivista. A psicologia comportamental proposta por Skinner abre espaço para

a idéia de estímulo enquanto “motivação” e não apenas de estímulo enquanto “causa”: o

homem deixa de ser pensado exclusivamente enquanto um animal cujo comportamento,

sabendo-se o estímulo correto, pode ser manipulado mecanicamente, para ser pensado

enquanto um ente emocional passível de ser motivado, mas que agirá segundo a

complexidade própria de seus vetores que, no conjunto, constituem sua individualidade. Pois

“o comportamento é uma matéria difícil, não porque seja inacessível, mas porque é

extremamente complexo. Desde que é um processo, e não uma coisa, não pode ser facilmente

imobilizado para observação” (SKINNER, 1978, p. 27).

Todavia, essa complexidade é passível de compreensão científica. Ou seja, o

comportamento humano, mesmo não sendo absolutamente manipulável, é passível de alguma

previsibilidade e sistematização de padrões. A complexidade não significa aleatoriedade e

tampouco, autonomia subjetiva, ao modo kantiano. Vimos que em Kant o homem tem a

possibilidade da ação moral, ou seja, pode agir segundo um comportamento racional liberto

das determinações do mundo sensível. Skinner não atribui ao homem essa transcendência às
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determinações do mundo sensível; daí porque, mesmo complexo, o comportamento é passível

de análise de padrões. Essa possibilidade de previsão e sistematização de padrões coloca

Skinner (1978, p. 20) na oposição ao que ele identifica como “uma concepção produtiva e

estimulante da natureza humana”, aceita por muitas pessoas ao longo do tempo, a qual

tradicionalmente8 “encara o homem como um agente livre cujo comportamento é o produto

não de condições antecedentes específicas, mas de mudanças interiores espontâneas”

(SKINNER, 1978, p. 20). Assim sendo, esvazia-se de sentido, sob o olhar skinneriano, por

exemplo, a noção de liberdade, enquanto autonomia da vontade, proposta por Kant. Segundo

o pensador norte-americano, “as filosofias preponderantes da natureza humana reconhecem

uma ‘vontade’ interna que tem a força de interferir nas relações causais” (SKINNER, 1978, p.

20). Sob o olhar skinneriano, a autonomia do agir humano não tem tal poder, pois está

circunscrita às relações concretas e às experiências sensíveis nas quais o indivíduo se encontra

inserido.

Ao abdicar das noções metafísicas e políticas trabalhadas pela tradição filosófica e

colocar o homem à mercê de complexas relações causais, Skinner limita bastante a noção de

liberdade e autonomia depreendida de seu pensamento. No entanto, essa autonomia restrita às

relações causais não deixa de possibilitar ao indivíduo e à sociedade o aprimoramento de tais

relações. Skinner sugere-nos que o homem é livre para modificar o meio em que vive a partir

das condições empíricas postas. Para isso, conta com seu poder criador. A capacidade

criadora pode levar o indivíduo e a sociedade a redirecionar os vetores estabelecidos,

direcionando-os para outros sentidos mais viáveis às demandas manifestas pelo momento.

Assim, liberdade e capacidade de inovar serão conceitos correlatos no âmbito do

comportamentalismo.

8 Skinner afirma que “o ponto de vista tradicional sobre a natureza humana na cultura ocidental é bem
conhecido. A concepção de um indivíduo livre, responsável, está embebida na nossa linguagem e impregna
nossas práticas, códigos e crenças”. SKINNER, 1978, p. 23
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2.1.1. MARIA VIRGÍNIA DOS SANTOS SILVA: COMPETÊNCIA TÉCNICA E

LIBERDADE

Maria Virgínia dos Santos Silva fez seu doutorado na Universidade de

Pensylvania, USA; no final da década de setenta, volta ao Brasil, mais especificamente para a

cidade de Santa Maria – RS, como professora visitante, sendo depois efetivada como

professora adjunta. Colabora na revista do Centro de Educação, torna-se pesquisadora do

CNPq e professora da pós-graduação, em que tem a oportunidade de orientar diversos alunos,

difundindo o método que trabalhou em seu período de doutoramento, o método Delphi, uma

técnica usada para obtenção de dados acerca de um determinado objeto-problema. Segundo as

palavras da pedagoga:
A técnica ‘Delphi’ é um método para obter consenso acerca de assuntos dos quais não
há informação muito precisa, ou acerca de valores para os quais a informação é uma
questão de opinião. Esta técnica é usada quando se pretende aumentar a
comparticipação dos painelistas, eliminando a confrontação face a face. A
comunicação entre os membros é feita através de questionários e iterativo ‘feedback’.
(SANTOS SILVA, 1980 [A] p. 09)

A pedagoga apresenta o referido método num artigo de 1980 (1980 [A]) para a

revista do Centro de Educação da UFSM. Um dos elementos que nos chamou mais a atenção

na exposição do método trabalhado por Ma. Virgínia foi o fato de a técnica ser usada no

intuito de eliminar “a confrontação face a face” entre os atores de uma dada realidade.

Veremos que essa postura é diametralmente oposta às correntes pedagógicas que proliferaram

na década de oitenta. É nessa eliminação da confrontação de opiniões que o método acaba

referendando a linha pedagógica adotada pelo regime militar, mesmo que a opção política do

pesquisador não fosse favorável ao regime ou aos seus apoiadores. Pois, ao propor a

eliminação das “questões de opinião”, elimina o debate de visões de mundo, de projetos de

sociedade e de interesses de classe ou setoriais, em suma, elimina o debate político. Veremos

que é contra esse direcionamento que se insurgem as correntes educacionais sistematizadas ao

longo dos anos oitenta.
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Além dessa tentativa de eliminação do confronto de opiniões, outros elementos

também denunciam a valorização do “thecné” pelo “ethos” na pesquisa educacional

desenvolvida pela autora, tais como a ênfase no comportamento, no objetivo, no planejamento

e na previsão. Esse traço da reflexão da pedagoga salienta-se no artigo “Avaliação de

professores no ensino para a competência: a difícil decisão” (SANTOS SILVA, 1980 [B]).

Nesse texto, a autora enfatiza o papel de se estudar o comportamento no intuito de avaliar o

impacto das capacidades de conhecimento e desempenho do docente na melhoria de

aprendizagem na sala de aula (C/f SANTOS SILVA, 1980 [B], p. 10). A problematização

empreendida objetiva investigar a relação estímulo-resposta envolvida na relação professor-

aluno, ou seja, visa precisar o comportamento do professor e as respectivas respostas dos

alunos. Mesmo reconhecendo que “é difícil aplicar o conceito de habilidade ao

comportamento de ensinar” (C/f SANTOS SILVA, 1980 [B], p. 10), a autora não deixa

dúvidas que seu interesse é esclarecer a relação de causalidade existente entre o

comportamento do professor e o aprendizado do aluno. Nesse sentido, ela comenta que a

“habilidade de ensinar não é apenas uma atividade psicomotora, compreende muitos

componentes e a sua definição só será possível quando houver dados que indiquem um

conjunto definido de respostas dos alunos resultantes de cada comportamento do professor.”

(C/f SANTOS SILVA, 1980 [B], p. 12).

A preocupação com a relação causal comportamento-do-professor/aprendizado-

do-aluno traz consigo também a ênfase nos objetivos de ensino e a noção de avaliação

enquanto medição dos indicadores da aprendizagem e no planejamento. Os objetivos servem

para balizar o processo ensino-aprendizagem, pois, tendo-os como a referência do processo

educacional, podemos medir a competência dos alunos em aprender o que foi ensinado,

estabelecer o percentual de sucesso alcançado diante do objetivo proposto, redirecionar as

atitudes e estratégias de acordo com os resultados (C/f SANTOS SILVA, 1980 [B], p. 15). O

planejamento é tido como uma previsão inteligente e bem calculada de todas as etapas do

trabalho escolar (C/f SANTOS SILVA, 1981 [B], p. 108), cuja efetivação na prática

educacional deverá propiciar ao aluno o contato direto com coisas, fatos ou fenômenos que

possibilitem “modificar sua conduta, em função dos objetivos propostos” (SANTOS SILVA,

1981 [B], p. 110).

Liberdade enquanto criatividade
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Maria Virgínia, em seus textos na Revista de Educação da UFSM, ao longo da

década de oitenta, não trabalha com o conceito de liberdade, a rigor, nem sequer utiliza a

palavra num significado mais amplo. Isso nos coloca diante da tarefa de encontrar na

produção textual da autora algum conceito que possa fazer referência à noção de liberdade.

Para tanto, resgatamos a noção de liberdade enquanto autonomia subjetiva diante das

determinações objetivas.

Como vimos, a pedagoga foca sua noção de educação na esfera do

comportamento. Assim, cabe-nos levantar a seguinte questão: sendo o processo educacional

focado nos objetivos planejados, que espaço teríamos para a noção de liberdade? Obviamente

a noção de liberdade aqui não é a objetiva hegeliana ou a histórica marxista. Para uma

pedagogia centrada no indivíduo e na eficácia e competência de seu comportamento, a noção

de liberdade é também centrada na habilidade manifesta pelo indivíduo em sua singularidade.

O conceito que resgata a autonomia subjetiva de uma forma coerente com a idéia de

competência é o mesmo que significa a habilidade de contrapor-se ao pré-estabelecido, a

destreza de agir diferente do pré-determinado, a competência em criar o novo, ou seja, é

aquele que resgata a idéia de autonomia do indivíduo diante das determinações objetivas. Tal

conceito é a criatividade. Ou seja, a liberdade, aqui, é pensada enquanto criatividade.

Assim, a criatividade é um dos pilares da pedagogia abraçada pela autora. Em

artigo escrito com Santa Marli, ela defende que, “Sendo o homem por natureza um ser

criador, só uma educação baseada na criatividade e usufruindo de seus benefícios poderá ser

mais adequada à sociedade atual.” (SANTOS SILVA, 1981 [C], p 66). A criatividade

manifesta-se de vários modos: ela se dá via novas formas de expressar sentimentos, pela

competência técnica na execução de atividades científicas e artísticas, fazendo com que se

descubram novas realidades e se flexibilizem as perspectivas para a detecção de novas

relações válidas para as ciências e as artes, por via de modificações de princípios e da

originalidade do enfoque proposto e, principalmente, se dá pela criação de novos princípios

(C/f SANTOS SILVA, 1981 [C], p 67). Em suma, “a criatividade é o produto de algo novo”

(SANTOS SILVA, 1981 [C], p 67). Todavia, esse “novo” tem que ser necessariamente útil

(C/f SANTOS SILVA, 1981 [C], p 66).

Note-se a centralidade na criação individual. A ausência do contexto e do

processo histórico que envolve uma criação e a sua legitimação como “útil” (lembrando que o

ser útil é o ponto chave na definição de criatividade). A criatividade é uma competência. Isso

implica que a liberdade é o exercício competente da capacidade de criar alternativas ao pré-

existente, ao pré-determinado e pré-fixado. E também a capacidade de apontar soluções
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alternativas aos problemas propostos. Entendendo a liberdade como criatividade, percebemos

que não há uma discussão política, social ou ética acerca da noção de liberdade: a liberdade é

a técnica de criar o novo útil.
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2.1.2. MALVINA TAMPOLSKI DORFMAN (RS): A LIBERDADE ENQUANTO

AMBIENTE PARA A CRIATIVIDADE.

Encontramos textos consistentes baseados no comportamentalismo apenas em

periódicos de instituições gaúchas. Além da Revista de Educação da UFSM, temos o

Periódico da Faculdade de Educação da PUC-RS. Isso nos leva a crer que foi no Rio Grande

do Sul que persistiu um dos últimos núcleos de discussão pedagógica numa perspectiva

behaviorista. É para reforçar esse juízo que destacamos os textos de Malvina Dorfman, que,

no início dos anos oitenta, já tinha concluído seu mestrado em educação na PUC-RS, onde

lecionava desde os finais dos anos setenta.

Coincidindo com Maria Virgínia, Dorfman (1979, p. 56) também define

criatividade como “um comportamento que seja novo, útil e que contribua para solucionar

algum problema”, apontando a importância do jogo para o seu desenvolvimento. Nesse

sentido, ela afirma que “o jogo oportuniza vivência da criatividade como processo e como

produto, contribuindo para a formação da pessoa criativa e oferecendo condições de ambiente

favorável ao desenvolvimento da criatividade” (DORFMAN, 1979, p. 57). O que sugere

também a criatividade enquanto uma competência passível de ser ensinada, pois “existem

algumas habilidades fundamentais no sentido de se desenvolver o potencial criativo dos

indivíduos, e estas podem ser aprendidas e aperfeiçoadas” (DORFMAN, 1979, p. 58).

Todavia, distinta de Maria Virgínia, que nos sugere ser a liberdade o exercício

competente da capacidade de criar novas alternativas e soluções aos problemas propostos, isto

é, ser a técnica de criar o novo, em que a noção de liberdade confunde-se com a de

criatividade, para Malvina Dorfman, a noção de liberdade aparece distinta da noção de

criatividade. A liberdade é apresentada enquanto “ambiente” propício ao exercício e

desenvolvimento da criatividade, haja vista que, segundo a autora, “sabe-se que um clima de

liberdade é muito importante para que o ser humano se possa expressar criativamente”

(DORFMAN, 1979, p. 58). A Liberdade aqui é tida enquanto o oposto às coações e

intimidações de cunho psicoemocionais sobre o indivíduo singular. Pois, segundo a
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educadora, “todas as pessoas possuem um potencial criativo, e a concretização de tal potencial

depende muito de um ambiente livre de pressões e ameaças” (DORFMAN, 1979, p. 59).

Assim, contanto que se crie um ambiente livre para expressões novas e úteis, não

se postula a reflexão em torno da idéia de liberdade enquanto emancipação concreta, no

sentido marxista, nem de autonomia subjetiva, no sentido fenomenológico. Nesse sentido, a

escola deve estar voltada mais para se tornar um ambiente promissor do desenvolvimento

psicoemocional do que para se tornar um espaço de conscientização política ou existencial.

Essa valorização do aspecto psicoemocional em detrimento da dimensão política

aproxima o discurso comportamentalista em geral do discurso escolanovista. Todavia, a pouca

incidência de textos escorados no comportamentalismo e a ausência de textos numa

perspectiva escolanovista na bibliografia pesquisada neste trabalho nos impossibilitam um

comentário mais consistente acerca dessa aproximação.
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2.2 : A QUESTÃO DA LIBERDADE SOB O OLHAR ESTRUTURALISTA

O capítulo anterior explanou a reflexão pedagógica de representantes do chamado

comportamentalismo. Vimos a ênfase dada à construção dos objetivos e ao planejamento de

ensino, sendo a liberdade a habilidade de, diante das necessárias determinações do

planejamento, apresentar alternativas úteis à sociedade.

Agora, refletindo sob o olhar estruturalista, veremos que as características do

behaviorismo soarão como típicos procedimentos de controle e que a criação de alternativas

úteis à sociedade é a ação de reprodução do status quo de uma sociedade erguida sobre os

pilares do capitalismo. Assim, veremos que, para a corrente pedagógica estruturalista, o

comportamentalismo é uma expressão da violência simbólica, pois, por meio de técnicas de

controle e padronização, instala na realidade educacional o exercício da dominação que pesa

sobre o conjunto da sociedade.

O estruturalismo cultural se fez presente na discussão pedagógica brasileira

principalmente através do livro “Educação e desenvolvimento social no Brasil”, de Luiz

Antonio Cunha. Junto com ele, outro nome de destaque será Maurício Tragtenberg. Veremos

também que os textos de Pedro Rabelo testemunham a penetração do ideário estruturalista na

discussão educacional brasileira.

Todavia, antes de abordar esses educadores, é importante que retrocedamos alguns

anos, entrando na década de setenta, pois o diálogo dessas duas décadas é fundamental para

melhor compreendermos a dimensão e originalidade do pensamento manifesto pelos

pedagogos da oitava década do séc. XX, uma vez que as soluções teóricas sistematizadas

diante das conturbações dos anos setenta dialogarão com o pensamento da década vindoura.

a) Anos de desencanto

Os anos setenta foram tensos e contraditórios: no início, o recrudescimento da

repressão sob o auspício do AI-5, embalado pelo “milagre” econômico e o tricampeonato
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mundial de futebol; na segunda terça parte, a desclassificação na Copa de 1974, a crise do

petróleo, o fim do “milagre”; nos últimos três anos, o agravamento da crise econômica, a

eleição de 1978, o desgaste do regime ditatorial e a abertura política. Sob esse arco temporal,

o sistema educacional organizava-se segundo o modelo behaviorista importado dos EUA. E a

dimensão pedagógica da educação, além de incorporar o tecnicismo behaviorista, estava

imersa na falsa esperança de que a educação iria arrancar a sociedade brasileira de sua

condição de subdesenvolvida. Esperança essa propalada pelo regime militar que, por sua vez,

dissimulava o fato de colocar sua política educacional, especialmente a de ensino superior, a

serviço do grande capital. Para tanto, a fim de minimizar os recursos para a formação

profissional, cria os ciclos básicos, o sistema de créditos e os cursos de curta duração (C/f

CUNHA, 1979 [B], p. 25-26), dentre os quais as famosas licenciaturas curtas.

A censura e a perseguição ideológica limitavam o leque de instrumentais teóricos

a serem acionados por nossos pensadores. As críticas, para que não suscitassem maiores

perseguições a seus formuladores, eram apresentadas em meio às especulações mais indiretas.

Sempre é bom manter a lembrança de que, nesses tempos, intelectuais, professores, jornalistas

ou quaisquer outros que trabalhassem junto à população eram veladamente perseguidos,

sempre havendo a possibilidade de algum dedo em riste acusá-los de subversão. Esse tempo

sombrio despertava incômodas sensações de desesperança e desencanto: uma profunda crença

na incapacidade das massas em reverter os esquemas de dominação que lhes são impostos.

É esse quadro que compõe o pano de fundo da incorporação das idéias do

estruturalismo cultural no Brasil, em especial sua vertente socioeducacional: a Teoria da

Reprodução (sistematizada pelos sociólogos Boudier e Passeron, também influenciados por

Weber e Marx) que teve em Luiz Antônio Cunha um de seus primeiros entusiastas. A partir

da última metade da década de setenta, o ingênuo (ou dissimulado) otimismo do tecnicismo

foi contestado pelo pessimismo incômodo da teoria da violência simbólica.

A democracia brasileira, no final da década de setenta, não estava consolidada

enquanto direito e conquista. Mesmo nos primeiros anos da abertura política não se tinha

ainda muita convicção dessa possível consolidação, pois episódios como o da “bomba no Rio-

Centro”, em 1º de maio de 1982, agravavam essa sensação de insegurança quanto ao futuro da

democracia no Brasil.

A década de oitenta, assim, se inicia sob o véu da desconfiança, que, de tão

marcante em nossa história recente, foge do balizamento temporal determinado pela

cronologia usual.
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Para nós, ela tem início nos primeiros meses de 1979, com a chegada dos

exilados, e termina em 1992, com o impeachment do primeiro presidente eleito após o golpe

militar, o qual tinha derrotado o candidato que unia a esquerda de então.

Assim, a década de setenta lança para a década seqüente o sopro de desencanto

com as possibilidades de transformação a partir das estruturas vigentes: inseridas nelas, nada

sairia de bom para a sociedade. É nessa ótica que resgataremos a contribuição de pensadores

então vinculados à teoria da reprodução. Esse resgate é de suma importância para que

possamos apreender o “espírito da época” e para que melhor possamos contextualizar o

debate empreendido pelas demais correntes do pensamento pedagógico surgidas ao longo dos

anos oitenta.

b) O estruturalismo e a questão da liberdade

A palavra “estrutura” tem origem no termo latino “struere”, que significa modo de

construir (C/f FULLAT, 1994, p. 345). Todavia, o conceito de estrutura, definido por Octavi

Fullat (1994, p. 345) em “Filosofias da Educação” como “o modo pelo qual as partes de um

todo – seja matemático, mineral, mecânico, um corpo vivo, um idioma, um discurso ou uma

moda – se conectam entre si”, pode ser encontrado rudimentarmente nos sistemas filosóficos

de Kant, Hegel e Marx ou na sociologia de Weber. Em Kant, o rudimento da noção de

estrutura está na noção das categorias do entendimento que estruturam o conhecimento

fenomenal que se tem do real; em Hegel, a noção se encontra embutida no conceito de espírito

absoluto, a totalidade absoluta que dá significado às dimensões e aos elementos que compõem

o real; em Marx, encontra-se no conceito de formação social, em que a maneira pela qual os

bens são produzidos e distribuídos determina a forma como a cultura e o ordenamento político

se manifestam dentro do todo; e, em Weber, a noção de estrutura se faz presente no conceito

de relação social, nas motivações comuns que conferem unidade às ações dos elementos de

uma dada comunidade, estruturando-a enquanto uma sociedade com dinâmica própria. Em

suma, desde o idealismo alemão vem se construindo uma noção de estrutura que, grosso

modo, significa uma totalidade constituída por elementos ou partes que recebem sua

significação da ordem que dá significado à própria totalidade9, noção que

contemporaneamente será consolidada por Saussure.

9 Fullat alerta: “importa distinguir estrutura de organização. Esta última é uma combinação fática de elementos e
não inteligível por si mesma. A estrutura, ao contrário, refere-se ao modo como se relaciona um grupo de
elementos de forma que sua peculiar agrupação traduza o que o conjunto tem de único.” FULLAT, 1994, p. 345-
346
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Sob a designação “estruturalismo”, temos diversas correntes de pensamento e de

campos do saber: antropologia estruturalista (Lévi-Strauss), lingüística estruturalista

(Saussure), filosofia estruturalista (Foucault), filosofia marxista estruturalista (Luis

Althusser), psicanálise estruturalista (Lacan). Além destas, poderíamos ainda enquadrar uma

psicologia da educação estruturalista (Piaget) e uma sociologia da educação estruturalista

(Bourdier e Passeron). Diante de um leque tão vasto, é imprescindível que precisemos a quais

dos campos do estruturalismo estaremos nos referindo, porquanto essa pluralidade de

nomenclaturas e definições sobre o dito estruturalismo, decorrente talvez de sua

contemporaneidade, pode suscitar imprecisões nas tentativas de agrupá-los em um dado

conjunto ou corrente. Diante dessa dificuldade, salientamos que a região do universo do

pensamento estruturalista que nos interessa é a povoada por Bourdier, Passeron, Saussure,

Althusser e Foucault. Essa região é denominada por alguns historiadores da filosofia como

pós-estruturalismo e incorpora alguns nomes que são também incluídos no chamado

estruturalismo cultural: aqueles que atribuem à cultura o modo de se estruturar similar à

estrutura da linguagem proposta por Saussure.

A filosofia pós-estruturalista é marcada pelo abandono de noções como vontade

(Wille) e razão (Vernunft), próprias de Kant, e noções como consciência (Bewuβtsein),

Espírito (Geist), próprias de Hegel, e outras mais, cujas formulações seguem a tradição da

modernidade. Com a incorporação das especulações filosóficas balizadas pela filosofia da

linguagem e filosofia analítica, temos o abandono dos discursos e narrativas fundados em

princípios metafísicos. Grosso modo, segundo a crítica dessas novas correntes, temos que, em

tais discursos, os paradigmas apresentados como resultados das especulações discursivas eram

tautologicamente os princípios fundamentadores dessas mesmas especulações. Evitando

incorrer em tais equívocos e buscando maior objetividade na própria linguagem, as correntes

mais recentes abandonam conceitos caros à modernidade, aqui, no caso, as noções de

subjetividade. O “cogito ergo sum” de Descartes, que influencia toda a noção de subjetividade

apresentada pela filosofia ocidental, é abandonado em favor da percepção do homem como

parte integrante de um sistema estrutural independentemente do que se poderia entender por

sua identidade subjetiva. Daí porque, o conceito de liberdade subjetiva ao modo kantiano será

esvaziado, já que ele pressupunha uma subjetividade enquanto autoconsciente de si mesma e

que a partir de si mesma se determinasse. Como também será esvaziada a idéia de que a

História, enquanto desenvolvimento emancipatório da humanidade, se desdobra sobre um fio

condutor determinado,como propunham, a seus respectivos modos, Hegel e Marx.
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Segundo Reale e Antiseri (1991), historiadores da filosofia, o pós-estruturalismo é

uma corrente filosófica que se derivou da antropologia estruturalista francesa, recebendo

influência da lingüística e da semiologia. Grosso modo, essa corrente analisa os fenômenos

sociais e humanos como se fossem “frases” dentro de uma língua: o sentido e significado das

coisas em sua particularidade e em sua conexão com outras é dado pela estrutura “gramatical”

maior, e só numa determinada estrutura é que se dá aquele determinado sentido10. Seguindo

os caminhos pós-estruturalistas, chegou-se a decretar até a morte do sujeito, pois: a

psicanálise revela-o como determinado por um inconsciente irracional (Lacan), uma vez que o

indivíduo não elabora a “gramática” do seu inconsciente; o marxismo apresenta-o como um

átomo imerso no universo da produção, que tem por sujeito a classe social e não o indivíduo

(Althusser), em que o indivíduo isoladamente não consegue interferir na estrutura das relações

de poder; e a lingüística mostra que ele não pensa com a razão, mas que joga constantemente

com as palavras e chama a esse jogo “pensar”. Dessa forma, aquela entidade marcante no

pensamento ocidental, o “sujeito”; já não é dotada da capacidade da autodeterminação

consciente, pois é o inconsciente que o determina; já não pode ser um agente na história, pois

esta se move por força da transformação na produção; e já não é o senhor desvelador do

cosmos pelo uso da razão, pois essa capacidade não é nada além de um mero jogo de palavras.

E, por fim, a teoria da reprodução de Buordier e Passeron enterrará de vez

qualquer esperança de sobrevivência da noção moderna de sujeito quando atesta que o sistema

de ensino contemporâneo não pode contribuir para a elevação das consciências, apenas

reproduz a situação de dominação da classe dominante.

Esvaziada da idéia de autodeterminação, a liberdade, para o estruturalismo

cultural, será pensada enquanto objetividade. Todavia, tal objetividade não é a expressão da

razão histórica ao modo hegeliano, aqui a liberdade é objetiva porque manifesta numa dada

estrutura. A leitura estruturalista sugere-nos que a usurpação ideológica do conceito de

liberdade realizada pelas sociedades capitalistas ou totalitárias não confere efetividade ao

significado do conceito. Nessas sociedades, a liberdade é apenas uma palavra que cumpre

uma função ideológica; no lugar da liberdade há apenas uma sutil reprodução das relações de

poder dominante que mudando as aparências da dominação dão a impressão de autonomia

diante do poder dominante. Apenas a transformação da estrutura social vigente em outra que

conferisse um grau razoável de independência dos cidadãos com relação aos poderes

10 Por exemplo, a moda, o casamento e o sonho podem ser como “frases” dentro de uma língua. A linguagem, a
estrutura maior, dá sentido àquelas “frases”: a linguagem da moda dá sentido à “calça velha e desbotada”; a
linguagem social dá sentido ao rito do casamento; a linguagem do meu inconsciente dá sentido aos elementos
que aparecem no meu sonho.
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instituídos poderia constituir-se como o ambiente no qual o significado da palavra liberdade

correspondesse à realidade das relações manifestas no seio da sociedade. Em suma, a

liberdade é a autonomia diante das determinações, mas, como as determinações são

estruturais, só a transformação dessas estruturas pode conferir uma autonomia efetiva. Ou

seja, somente numa estrutura social que confira uma real independência aos cidadãos, tanto do

ponto de vista das condições materiais de vida quanto em relação aos poderes instituídos,

pode conceituar-se enquanto liberdade; fora isso, o conceito “liberdade” é apenas uma palavra

com a qual se joga.

No âmbito deste trabalho, interessa-nos especificamente a Teoria da Reprodução

de Bourdier e Passeron. Essa teoria foi apresentada pelos sociólogos franceses no livro “A

Reprodução”, publicado na França, em 1970, e no Brasil, em 1975. O texto é um marco na

sociologia da educação. Seu impacto se deve em parte, ao fato de ser contemporâneo da crise

dos intelectuais franceses (ligada à crise do próprio sistema de ensino) e das grandes

manifestações juvenis de 1968 (C/f CUNHA, 1979, p. 100), que conduziam levas de

estudantes a protestar contra a sociedade criada pelos adultos que oprimia e cerceava a

liberdade em terras capitalistas ou socialistas, deixando desconfiar que os esquemas de

dominação e controle não têm cor ideológica. Não obstante, Boudier e Passeron são

identificados por alguns comentadores como marxistas (C/f FULLAT, 1994, p. 337-338).

Todavia, parece-nos que o possível marxismo da teoria da reprodução, que é o momento que

nos interessa em Boudier e Passeron, é o marxismo de Althusser. Sob influência direta da

contribuição gramsciniana, esse marxista francês desenvolve sua noção de Aparelhos

Ideológicos de Estado: as instituições sociais responsáveis pela construção do consenso em

torno dos interesses da classe economicamente dominante. O autor distingue tais aparelhos

dos Aparelhos de Estado, que seriam as instituições responsáveis pelo uso direto da força

coercitiva. Com relação a Grasmci, a novidade do pensamento de Althusser está em,

influenciado pelo ambiente estruturalista, identificar o homem como que determinado pelas

estruturas do poder, não reconhecendo a dimensão da consciência subjetiva.

c) Luiz Antônio Cunha e a apresentação da Teoria da Violência Simbólica

Se no início dos anos oitenta o clima político era de desconfiança com a saúde da

recém-nascida democracia, dez anos antes, no início dos anos setenta, o clima político, para as

esquerdas, era de perplexidade diante da perpetuação arbitrária do regime militar. Além do

AI-5, fonte do desencanto que estiolou boa parte da esperança na organização democrática da
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sociedade, a repressão militar empreendida pelo governo Médici – perseguindo os partidos

comunistas e massacrando os focos de guerrilha rurais e urbanas – não constituía um quadro

animador e uma visão minimamente positiva quanto às possibilidades da democracia no país:

diante do trágico, podem nos assolar ou sentimentos de cansado desencanto ou de incontida

revolta. Esse panorama era o encontrado por Cunha quando iniciava suas pesquisas e leituras

para a confecção do “Educação e desenvolvimento social no Brasil”. Vejamos o testemunho

do próprio autor quanto a esse momento:
O livro (...) começou a ser escrito em 1972, ainda no governo Médici, quando a
ditadura levou parcelas significativas dos intelectuais brasileiros (aí compreendidos os
universitários) a assumirem duas posições opostas: o desânimo diante das
dificuldades de mudança do quadro político e o confronto armado de pequenos grupos
com o governo militar. Naquela situação de extrema mobilização dos recursos
ditatoriais das classes dominantes, através do Estado, era muito difícil não vê-lo
apenas como o ‘comitê executivo’ dessas classes (CUNHA, 1981, p. 125).

O livro “Educação e desenvolvimento social no Brasil”, de Luiz Antônio Cunha, é

lançado em 1975, incorporando a teoria da reprodução de Bourdier e Passeron na análise do

problema educacional brasileiro.

Cunha denuncia uma série de dissimulações empreendidas pelo discurso

dominante quando se referem ao papel da educação e do sistema educacional regular na

sociedade. Em linhas gerais, o discurso liberal-capitalista defende que o Estado é o guardião

da democracia econômico-social, sendo orientado para a construção de uma sociedade aberta

em que o sistema regular de ensino e a educação são alguns dos principais instrumentos e

agências dessa construção. Todavia, Cunha denuncia que:
O Estado, na sociedade capitalista, não pode, por definição, empreender a construção
de uma sociedade aberta, embora tenha que reeditar, a cada momento, discursos que
apresentem esse objetivo de modo a dissimular tanto a sua função de garantidor dos
interesses das classes dominantes como, também, de dissimular a sua própria prática
cotidiana de reproduzir a estrutura de classes através da educação sistemática
(CUNHA, 1977, p. 168)

Concebendo o Estado como determinado a ser o guardião dos interesses das

classes dominantes, também era muito difícil não ver sua estrutura concreta, seus aparelhos e

agências reais apenas como braços dessa dominação. Assim sendo, ao sistema escolar não

restaria outro papel que não o de ser um ambiente no qual a dominação se manifestava de

forma mais sofisticada, pois é através dele que os membros da classe subalterna incorporam e

ampliam o conjunto de idéias que os fazem aquiescer aos interesses e valores satisfatórios à

classe dominante. Nesse sentido, Cunha afirma que “além de o sistema educacional consistir
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num processo de reprodução cultural visando à reprodução das classes sociais, é, também, um

processo de dissimulação geral” (CUNHA, 1977, p. 169).

O livro de Cunha foi um sucesso editorial na segunda metade da década de

setenta. Jamil Cury, que leu a obra quando ainda fazia seu mestrado na PUCSP (C/F CURY,

1981, p. 155), em artigo de 1981 para a revista “Educação e Sociedade”, comenta a

notoriedade do texto que cativava de estudantes a professores:
Gostaria de destacar (...) o sucesso da obra, seu valor e alcance; (...) Inegavelmente
trata-se de uma obra cuja penetração nos cursos de pedagogia, nos concursos, nas
citações de outros livros, dissertações e teses, nas bibliotecas, é inconteste. (CURY
1981, 155)

E continua Cury:
Ora, como explicar tal sucesso? Para tal vejo várias razões. A primeira se deve ao fato
de que o livro rompe com a linha predominante de caráter abstrato metafísico dos
tradicionais textos de sociologia da educação. (...) A segunda razão parece-me ser a
equação da escola no contexto do ‘modelo brasileiro de desenvolvimento’. Ao fazer a
análise desse ‘modelo’ através da questão da distribuição/concentração da renda, por
exemplo, o autor afirma aí seu distanciamento de análises abstratas e metafísicas. (...)
o texto desce às cercanias da escola: salários baixos, custos diretos e indiretos. (...)
Essa ‘descida’ a algumas realidades do cotidiano escolar e a crítica que se lhe faz,
possibilitam ao leitor a superação de um impressionismo da escola como lugar
possibilitador da ascensão social. Por fim, a linguagem em que o texto é vazado
explica parte substancial do sucesso do mesmo. A linguagem não é só para iniciados.
Consegue ser didática para um leitor de 1º. Ano de faculdade (CURY, 1981, p. 156 -
157).

Além de Cury, Moacir Gadotti também atesta a importância do texto de Cunha.

Segundo Gadotti (1988 [A], p. 81), o mérito de Luiz Antonio Cunha estava em ter

demonstrado “as gritantes contradições entre o proclamado e o realizado pelo pensamento

pedagógico liberal no Brasil”, evidenciando “a educação como reprodutora das classes

sociais, desmascarando o discurso liberal que, sob a capa da democracia, esconde o caráter

seletivo da escola” (GADOTTI, 1988 [A], p. 81). As idéias de Cunha, difundidas pelo livro,

colocaram a questão da reprodução na “ordem do dia” das reflexões sobre educação nos anos

finais da ditadura militar.

O cerne da teoria da reprodução é constituído por outra teoria de grande

relevância: A teoria da violência simbólica. É pelo exercício da violência simbólica que os

aparelhos de Estado reproduzem as relações de dominação. Salientando que a força dessa

violência é dada pela força real detida pela classe dominante. Assim posto, segundo Cunha

(1979 p. 82), o axioma central da teoria da reprodução, de Boudier e Passeron, é: “Todo poder

de violência simbólica acrescenta sua força simbólica às relações de força material que estão

na base de sua força simbólica”.
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É através da violência simbólica que se exerce o poder de violência simbólica.

Definindo essa noção de poder ao modo weberiano, nosso pedagogo afirma que “o poder de

violência simbólica é a capacidade que têm os grupos ou classes detentores do poder de

violência material de impor aos grupos ou classes dominados significações legítimas.”

(CUNHA, 1979, p. 82). A força do poder de violência simbólica (a força simbólica) é dada

pelas “comunicações culturais, como os programas dos meios de comunicação de massa, a

doutrinação política, a pregação religiosa, a educação escolar, a prática desportiva, etc”

(CUNHA, 1979, p. 83). O autor interpreta que, para a teoria dos sociólogos franceses, essa

força simbólica, que, em primeira instância, é dada pela força material dos grupos ou classes

dominantes, não está em confronto com uma força reagente advinda dos grupos ou classes

subalternos: não se estabelece uma relação de forças ao modo da análise marxista sobre a

realidade. Distinguindo-se da interpretação de Fullat (1994, p. 337-338), nosso pedagogo não

coloca os sociólogos franceses no rol dos marxistas11. Cunha (1979 p. 83) esclarece que:
Num contexto teórico marxista, quando se fala de relações de força, entre classes
sociais, por exemplo, subentende-se que todas as classes têm capacidade de exercer
força sobre outra, (...) Mas, não é isso que percebo na teoria de Bourdier e Passeron.
Parece-me que eles subentendem uma relação de forças onde um lado é que tem o
poder de exercer forças sobre outro: o pólo dominante exerce força sobre o dominado,
o qual não tem poder de exercê-lo no sentido contrário. (...). Assim entendido, não
teria sentido, a rigor, falar de relações de força entre grupos ou classes, numa
formação social determinada, mas, tão-somente, entre frações dos grupos ou classes
dominantes.

Segundo o autor, essa postura se dá porque a teoria de Bourdier e Passeron está

voltada para a reconstrução dos mecanismos pelos quais os dominados permanecem

dominados; ela não foca os mecanismos pelos quais os dominados possam se constituir

enquanto agentes da mudança das relações de força material existentes numa formação social,

isto é, no sistema de relações de força material e de força simbólica entre grupos ou classes

(C/F CUNHA 1979 p. 83 – 84). Essa via de mão única na qual trafega a força material e

simbólica da violência exercida pelos dominantes sobre os dominados leva a uma

compreensão da cultura apenas enquanto reprodução da dominação: a noção de “cultura

arbitrária”. Cunha (1979 p. 84) atesta que esse conceito é da maior importância para o

entendimento dos mecanismos de violência simbólica. Salienta que, ao se afirmar o caráter

arbitrário da cultura, não se está dizendo que ela é produto do acaso ou de um pacto, pelo

contrário, a cultura de um grupo ou de uma classe é uma manifestação necessária. Ou seja, ela

11 Frizamos que Gadotti também identifica Boudier e Passeron como “sociólogos marxistas”. C/f GADOTTI,
1988, p. 104.
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é a conseqüência factual das condições sociais das quais ela é produto: “a cultura é arbitrária

porque resulta de condições de produção e reprodução” (CUNHA, 1979, p. 84).

No estruturalismo, a cultura é vista como uma ordem sistêmica autônoma às

intervenções do indivíduo e de grupos sociais, assim como acontece com a língua de um

povo, que é tida como uma manifestação não casual e não intencionalmente convencional,

mas como uma expressão das peculiaridades sociais da sua respectiva comunidade falante.

Assim sendo, perante os falantes, a língua se apresenta como um sistema necessário (fora dele

não há a comunicação verbal), portanto arbitrário. Nesse sentido, a concepção estruturalista de

sociedade põe em cheque a noção marxista de dominação de classe, pois sugere que a

dominação exercida pelos poderosos não é fruto de sua ação como classe consciente e

portadora de um projeto intencional de dominação, mas como fruto dos mecanismos

estruturais da sociedade que sempre reproduz uns como poderosos e outros como vítimas

desse poder. Porém, no seio do sistema de relações de força material e de força simbólica

entre grupos ou classes, Cunha (1979 p. 85) lembra que:
Não há uma cultura, mas várias, tantas quantas forem os grupos ou classes dela
constituintes. Essas culturas, todas arbitrárias, por definição, estão articuladas em um
sistema, no qual há uma cultura dominante e culturas subordinadas. A cultura
dominante está colocada nessa posição pelas relações de força (material) entre os
grupos ou classes dessa formação social. (...) As culturas subordinadas são as dos
grupos ou classes dominados, mas podem estar nessa posição culturas de frações dos
grupos ou classes dominantes, que não exprimem tão completamente seus interesses
objetivos.

A distância com relação à manifestação de cultura tida como a superior é que

define o capital cultural das demais (C/f CUNHA 1979 p. 88-89): quanto mais próximo da

cultura dominante, maior o capital cultural do grupo. Esse capital é composto das

informações, do habitus e das relações de amizade e parentesco que podem ser acionados

pelos indivíduos de um determinado segmento da sociedade. Quanto maiores e melhores

forem essas informações, habitus e relações, mais próximo estará o indivíduo (ou o grupo) do

segmento culturalmente dominante, que, via de regra, é o materialmente mais poderoso. Daí a

ascensão cultural dos segmentos menos favorecidos da sociedade só reproduzir o sistema de

dominação, pois essa ascensão significa a incorporação não só das informações, mas também

dos habitus e das relações cotidianas dos dominantes. Assim sendo, para a ação pedagógica,

que, junto com a comunicação cultural, é um dos tipos de força simbólica, não resta outro

papel que não o de reproduzir as relações de dominação (C/f CUNHA 1979 p. 85). É uma

ação necessária para a perpetuação do sistema; por conseguinte, reveste-se de um caráter
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arbitrário: não é fruto do acaso ou da intervenção consciente dos grupos subalternos. Nesse

sentido, o pedagogo esclarece que:
A ação pedagógica implica uma dupla arbitrariedade: a da imposição/inculcação do
seu conteúdo e a da própria seleção/exclusão do conteúdo. (...) Mas, essa dupla
arbitrariedade da ação pedagógica precisa ser dissimulada, pois, do contrário, ficariam
desvendadas as relações de força (material) onde essa arbitrariedade se enraíza.
Dissimular a contradição entre a arbitrariedade da ação pedagógica e sua
representação como necessária (inevitável) e natural é a função das ideologias
pedagógicas. (...) Numa formação social determinada, não há uma, mas várias ações
pedagógicas (CUNHA 1979 p. 87).

O poder de impor e inculcar, selecionar e excluir um conteúdo qualquer é a

principal distinção entre a ação pedagógica e a comunicação cultural (C/f CUNHA 1979 p.

89). Os programas dos meios de comunicação de massa, a doutrinação política, e até mesmo a

pregação religiosa, estão sujeitos às variações de interesses imediatos da sociedade, que lhes

impõem um maior dinamismo e variedade na escolha dos conteúdos e informações a serem

repassados. Já a ação pedagógica tem a autoridade de escolher esse ou aquele conteúdo, essa

ou aquela informação, sempre visando, contínua e sistematicamente, à produção de um

habitus (C/f CUNHA, 1979, p. 90-91): um procedimento conforme os interesses dominantes e

que, por si, reproduz a própria dominação. Cunha salienta que, “através da produção do

habitus (...), o trabalho pedagógico permite produzir e reproduzir a integração moral e

intelectual do grupo ou da classe que lhe delega a autoridade.” (CUNHA, 1979, p. 92).

O sistema de ensino é o mecanismo pelo qual essa autoridade é exercida; nesse

sentido, nosso pedagogo esclarece que “a autoridade escolar é a forma burocrática da

autoridade pedagógica, resultado de uma delegação de segundo grau: dos grupos ou classes

dominantes à burocracia e, desta, aos agentes” (CUNHA ,1979, p. 98). A eficiência desse

mecanismo, ou seja, do sistema de ensino, será tanto maior quanto mais ele conseguir

dissimular a dupla arbitrariedade da cultura dominante aos destinatários dos grupos ou classes

dominantes e dominados (C/f CUNHA, 1979, p. 96). Por sua vez, a eficiência da dissimulação

será tanto melhor quanto maior for o capital social dos destinatários. Como o capital social

maior é sempre o da classe dominante, temos que o sistema de ensino mais eficiente será

sempre o voltado para ela; será sempre esse sistema de ensino que melhor dissimulará as

inculcações e exclusões de conteúdo.

Assim, o ciclo da violência simbólica se fecha: o sistema de ensino voltado para

os subalternos será sempre aquele que menos dissimulará as imposições e exclusões de

conteúdo, pois sempre estará mais distante da cultura de referência, da cultura dominante. A

violência simbólica voltada sobre a classe popular será sempre mais intensa que a voltada
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sobre as outras esferas da sociedade, pois a inculcação de conteúdos e a produção dos habitus

terão que exercer uma força maior para aproximar essas duas culturas, visto que a distância

entre elas é a maior, se comparada com a das outras esferas. A violência dessa força dificulta

a dissimulação da exclusão dos conteúdos próprios à cultura dominada em favor dos

conteúdos da cultura dominante, pois a distância entre elas duas faz com que os conteúdos

próprios da dominante sejam estranhos à cultura dos dominados. O poder e a violência do

sistema de ensino estão em, mesmo diante desse estranhamento, forçar os subalternos a

assimilar conteúdos que lhes são estranhos.

É à luz do ideário reprodutivista acima exposto que trabalharemos este capítulo.

Aqui trataremos de autores que abordaram o problema da noção de liberdade, deparando-se

com a idéia de reprodução. Veremos autores brasileiros que refletiram nossa realidade

educacional sob o paradigma da violência simbólica, manifestando uma certa descrença na

possibilidade de desenvolvimento da educação via ação nos canais institucionalizados.
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2.2.1. MAURÍCIO TRAGTENBERG: A LIBERDADE ENQUANTO AUTOGESTÃO

O conceito de reprodução guiou o olhar de intelectuais não só na França, mas

também no Brasil. Aqui, além de Luiz Antônio Cunha, temos Maurício Tragtenberg, que

durante boa parte da década de oitenta esteve ligado aos grupos de pesquisa da fundação

Getúlio Vargas – FGV, no Rio de Janeiro, fazendo da FGV um centro irradiador dessa linha

de pensamento, enquanto a pós-graduação em educação da PUC-SP consolidava-se como um

núcleo divulgador do ideário gramsciano.

2.2.1.1. A educação enquanto reprodução da dominação capitalista

A noção de reprodução norteia as reflexões pedagógicas de Tragtenberg. Segundo

o autor (TRAGTENBERG, 1980, p. 53), a “condição” do sistema de ensino, em qualquer dos

seus níveis, é de ser o reprodutor da dominação, exercendo o Estado o controle sobre o

sistema acadêmico como um todo, tanto para os elementos estatais quanto para os privados.

Referindo-se a professores, alunos, funcionários, diretores e orientadores, ele afirma que “as

relações entre todos estes personagens no espaço da escola reproduzem, em escala menor, a

rede de relações que existe na sociedade” (TRAGTENBERG, 1985 [A] , p 40).

Tragtenberg apresenta-se como um dos mais significativos representantes do que

denominamos de estruturalistas culturais: autores que se utilizam do instrumental teórico

proposto por pensadores como Michel Foucault, Luis Althusser, Bourdier e Passeron.

Manifestando essa influência, em particular a de Althusser, o autor afirma que “a Escola cada

vez mais assume sua função de ‘aparelho ideológico’ que inculca maneiras de pensar, sentir e

agir das classes dominantes como sendo da ‘sociedade’ global.” (TRAGTENBERG, 1980, p

54).

Assim sendo, não resta à relação professor-aluno outro papel que não o de

reproduzir a relação dominante versus dominado própria da sociedade capitalista (C/f

TRAGTENBERG, 1980, p. 55). Várias situações presentes no cotidiano escolar simbolizam
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essa reprodução. Tragtenberg defende que “a própria disposição das carteiras na sala de aula

reproduz relações de poder: o estrado que o professor utiliza acima dos ouvintes, estes

sentados em cadeiras linearmente definidas, próximas a uma linha de montagem industrial,

configura a relação ‘saber/poder’ e ‘dominante/dominado’” (TRAGTENBERG, 1985 [A], p

43).

Nesse sentido, a religião relaciona-se com a educação, pois em ambas os símbolos

manifestos reforçam uma relação de poder autoritária entre os personagens envolvidos. Por

conseguinte, “não é por acaso que existe relação entre a estrutura simbólica da religião com a

escolar. Elas reforçam a estrutura simbólica pela qual se realiza a estrutura de classe. A

mesma relação de indignidade existente entre o pecador e a religião é a existente entre os

alunos e o saber” (TRAGTENBERG, 1985 [A] p 44).

A reprodução das relações de poder se dá em todas as esferas e níveis das relações

sociais: entre professor-aluno, sacerdote-fiel e até adulto-criança. Os adultos tolhem as

crianças do seu poder inventivo e criativo quando reforçam nestas as atitudes e os

procedimentos exigidos pelo “sistema”, que é entendido como o complexo estrutural formado

pelo universo de relações e intercâmbios que, intercruzando a realidade, estabelecem a

dominação dos que detêm a propriedade dos meios de produção sobre o restante dos homens.

Assim sendo, “o problema do ensino é um problema dos adultos e é por meio dele que

procuram perpetuar determinada ordem social. É um sistema fechado, produtivista, que só

procura sua reprodução” (TRAGTENBERG, 1980, p 53).

Por ser adulto e docente (e, em alguns casos, também sacerdote), o professor corre

o risco de reproduzir na escola a violência do sistema em diferentes níveis. Escola essa que já

é vítima do enfraquecimento imposto pelo fortalecimento burocrático dos órgãos das

secretarias de educação (C/f TRAGTENBERG, 1985, [A], p. 42). A ambigüidade do

exercício do magistério torna o professor, ao mesmo tempo, vítima e algoz: a pressão exercida

pelo aparelho burocrático e a exploração natural ao sistema capitalista o violentam;

ambiguamente, o exercício de controle e sanções que ele pratica sobre o educando tornam-no

um verdugo do próprio sistema. No cotidiano escolar, é o professor que, por intermédio das

provas, exames e notas, exerce o poder de julgamento e controle sobre os alunos (C/f

TRAGTENBERG, 1985 [A], p. 43). O cumprimento dessa função lhe é imposto pelas

próprias exigências burocráticas do sistema, pois ele “é pago por esse papel de reprodução e

exclusão” (TRAGTENBERG, 1985 [A] p 42). Diante desse quadro traçado pelo autor, é

indubitável que a escola, mesmo renovando suas metodologias didáticas e ampliando seu

âmbito de ação na sociedade, tenda, enquanto inserida num sistema burocrático, controlado de
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fora para dentro, a reproduzir as condições de existência social (C/f TRAGTENBERG, 1985,

[A] p 42), não restando dúvidas de que “o professor é o instrumento da reprodução das

desigualdades sociais em nível escolar” (C/f TRAGTENBERG, 1985, [A] p 42).

O nível da educação superior, o ensino universitário, também se manifesta como

multiplicador das relações de dominação. Dado o grau de maior especialidade do

conhecimento circulante no meio universitário, seu complexo burocrático e sistêmico é bem

mais fechado que o da educação básica. A liberdade de criação e investigação é tolhida pelas

intricadas teias tecidas pela conjunção dos interesses do capital com o fomento às pesquisas.

De tal forma que, salvo heróicas exceções, “a pesquisa numa sociedade de classes tende a

servir à reprodução da [classe] dominante.” (TRAGTENBERG, 1980, p 56). Tal reprodução

se dá não só pela oferta de novos e sofisticados instrumentos de dominação e controle que o

saber especializado pode produzir, mas também pela formação de quadros para o exercício

desse controle e dominação: os milhares de profissionais diplomados e lançados à sociedade,

formados sob a égide da reprodução do sistema. Assim sendo, temos que “a universidade

reproduz o modo de produção capitalista dominante não apenas pela ideologia que transmite,

mas pelos servos que forma” (TRAGTENBERG, 1979 [B], p 78), assim como “a estrutura da

pesquisa (produção de conhecimento) reproduz a estrutura do ensino (reprodução do

conhecimento)” (TRAGTENBERG, 1980, p 57). O indivíduo é reduzido à condição de

“matéria-prima gratuita” (TRAGTENBERG, 1980, p 55): o sistema escolar, desde o seu

grau mais elementar até os mais avançados, o processa segundo suas necessidades. O sistema

escolar se estrutura como uma verdadeira indústria cultural, tendo o aluno como sua matéria-

prima e egresso como sua mercadoria, salientando-se que “é uma mercadoria tanto mais

valiosa quanto mais tempo foi retida pelo ‘aparelho escolar’, quanto maior elaboração

sofrera.” (TRAGTENBERG, 1980, p. 55).

Imerso nesse mar de determinações aviltantes, o homem, em sua singularidade e

individualidade, é reduzido à condição de mero objeto. Os mecanismos de replicação do

sistema sujeitam o homem a uma realidade que não lhe é favorável. Tal sujeição concretiza-se

por meio da imersão no mundo do consumo e na busca incessante da ascensão no status quo.

Ao submeter-se a esse jugo, multiplicando e ratificando com suas ações tais mecanismos, o

indivíduo acaba realimentando o próprio sistema. Dessa sina não escapam nem os cidadãos

mais desprovidos de informação nem os mais qualificados intelectuais. Nesse sentido,

Tragtenberg (1980, p. 56) afirma que:
A submissão do trabalho e do trabalhador intelectual às leis da reprodução do capital,
à hierarquização social e do trabalho; a aquisição do hábito de consumo compulsivo,
começando pelos títulos, divisão do trabalho e subordinação do individual e
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específico ao abstrato e genérico da ‘razão burocrática’ se constituem nas molas do
sistema.

Inspirado nas idéias de Michel Foucault (para quem, segundo Tragtenberg (1985

[A] p 40), “ a escola é o espaço onde o poder disciplinar produz saber”), o autor denuncia os

esquemas de vigilância que a dominação aciona para exercer o controle sobre a sociedade,

fazendo parte deles a educação, o sistema escolar e a produção de saber. A produção

acadêmica contribui para essa vigilância quando, por exemplo, volta seus instrumentais de

investigação para decifrar os mecanismos da psique humana, aplicando esse conhecimento na

prática escolar. Nesse sentido, o autor (1985 [A] p 40-41) afirma que “Conhecer a alma, a

individualidade, a consciência e o comportamento dos alunos é que tornou possível a

existência da psicologia da criança e a psicopedagogia. (...) A prática de ensino, em sua

essência, reduz-se à vigilância”.

2.2.1.2. A saída autogestionária para o problema da reprodução

A escola é um espaço ambíguo e contraditório onde “o professor se insere como

reprodutor e pressiona como questionador do sistema” (TRAGTENBERG, 1985 [A], p 45).

Todavia, as contradições e ambigüidades próprias do sistema escolar não têm força para

impulsioná-lo a uma transformação radical que parta de dentro dele mesmo. Em

conseqüência, qualquer ação que, inserida no próprio sistema escolar, tente modificar seus

mecanismos de opressão estará apenas atenuando sua violência, e então, no limite, teríamos a

troca de uma violência explícita por uma simbólica, mantendo em outros padrões (mais

sofisticados) a reprodução das relações de dominação presentes na sociedade: a escola sempre

continuaria a ser um “aparelho” no qual o saber transmitido e produzido estaria associado ao

exercício do poder. Exercício que sempre estará produzindo alguma forma de opressão,

alguma forma de violência simbólica.

O autor sugere que apenas um modelo radicalmente alternativo de educação pode

vencer e driblar os sutis e poderosos mecanismos de reprodução da dominação capitalista;

qualquer forma de controle é uma forma de reprodução da violência simbólica impetrada pelo

sistema. Assim sendo, a alternativa não está em reformular o sistema, de dentro pra fora, mas

em estabelecer outro que liquide, já no nascimento, a semente de qualquer forma de opressão,

vigilância e controle: as relações verticais de poder. Nesse sentido, Tragtenberg (1985 [A] p

45) aponta que:
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A possibilidade de desvincular saber de poder, no plano escolar, reside na criação de
estruturas de organização horizontais onde professores, alunos e funcionários formem
uma comunidade real. É um resultado que só pode provir de muitas lutas, de vitórias
setoriais, derrotas, também. Mas sem dúvida a autogestão da escola pelos
trabalhadores da educação – incluindo os alunos – é a condição de democratização
escolar.

As idéias apresentadas pelo autor como alternativa e solução às mazelas da

educação são inspiradas pelo modelo espanhol de organização de ensino (C/f

TRAGTENBERG, 1980, p 58). Esse modelo está baseado nas Escolas Racionalistas,

inspiradas na pedagogia de Francisco Ferrer que, em linhas gerais, consiste no “solidarismo e

[n]uma educação sem prêmios ou castigos, a igualdade na liberdade” (TRAGTENBERG,

1980, p 62). Pois, sendo o sistema de ensino (no âmbito estatal ou privado) controlado pelo

Estado e a serviço da reprodução do capital, a alternativa é sair da tutela do sistema de ensino

vigiado pelo moderno Leviatã, personificação máxima do exercício vertical do poder. O que

se deve fazer é criar condições para a “emergência de uma pedagogia antiburocrática fundada

na autogestão, (...) [na] autonomia do indivíduo, (...) [na] solidariedade, (...) [e na] luta pela

educação gratuita” (TRAGTENBERG, 1980, p 57 - 58).

Para esse modelo de pedagogia antiburocrática defendida por Tragtenberg, “o

objetivo central permanece a autogestão pedagógica, a realização da aprendizagem coletiva e

individual, controlada pelos grupos interessados sem a mediação e a tutela do Estado ou de

intermediários privados” (TRAGTENBERG, 1980, p 57 - 58). Octavi Fullat afirma que a

defesa da supressão do sistema escolar regido ou tutelado pelo Estado é um ponto comum

entre aqueles libertários educacionais que ele identificou como anarquistas (Paul Goodman,

Everett Reiner, Ivan Illich e os dinamarqueses Andersen, Hansen, Jansen) e como marxistas

(Boudier, Passeron, Baudelot, Establet, Priveteau) (C/f FULLAT, 1994, p. 337-338). Assim

sendo, podemos interpretar que a saída antiburocrática proposta por nosso autor é uma postura

que está na raiz da teoria da reprodução, com a posição antiinstitucional de Boudier e

Passeron.

Depreendendo dos textos de Tragtenberg, temos que o modelo antiburocrático

deve ser aplicado a todos os níveis da educação, incluindo o ensino universitário. A

burocracia e os demais mecanismos de reprodução presentes no ensino superior tolhem a

ousadia crítica e investigativa do seu corpo discente e docente, fazendo com que a

universidade perca por completo sua já pouca pertinência sociohistórica, pois “a universidade

não é algo tão essencial como a linguagem; ela é simplesmente uma instituição dominante

ligada à dominação” (TRAGTENBERG, 1979 [B], p. 76). Por conseguinte, também com
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relação ao ensino universitário, a saída é consolidar o modelo autogestionário de ensino,

alternativo ao sistema vigente, pois, “se os estudantes procuram conhecer os espíritos audazes

de nossa época, é fora da universidade que irão encontrá-lo” (TRAGTENBERG, 1979 [B], p.

78).

Portanto, só um modelo de educação livre de controles externos e superiores

poderá reproduzir-se e desdobrar-se como realidade social antagônica à dominação vigente. O

autor não trabalha com a idéia gramsciana de brechas e fendas na dominação pelas quais

possamos corroer a base de sustentação ideológica do sistema dominante. Idéia que, mais à

frente, veremos ser a tônica do pensamento de Jamil Cury e de outros. A reprodução de

relações opressoras de poder sempre se manifestará enquanto o homem não se desvencilhar

dos mecanismos de servidão que, na maioria das vezes, partem do temor dos homens em

exercer sua soberania. É necessário que o homem supere a angústia e o medo que o conduzem

a uma servidão voluntária que o pode tornar servo de uma organização política totalitária (C/f

TRAGTENBERG, 1985 [B] p 37 – 39). A violência simbólica, mesmo em suas formas mais

sutis e diluídas, nunca replicará outra coisa senão dominação e vigilância: a liberdade só

prolifera e se reproduz num ambiente de liberdade, em que os indivíduos horizontalmente

gerenciem suas vidas em comunidade igualitária e livre. Pois “à liberdade se vai pelos

caminhos da liberdade, as vias autoritárias só conduzem ao autoritarismo” (TRAGTENBERG,

1980 p 62).

Para Tragtenberg, a liberdade é sinônima de autogestão: a autonomia do indivíduo

e da comunidade em traçar seu rumo sem a interferência de determinantes externos à vontade

do indivíduo ou aos desígnios da comunidade. Sempre que houver alguma forma de

imposição externa, não haverá liberdade possível.

Todavia, é importante frisar que a autogestão sugerida pelo autor não é uma

filiação ao ideário libertário, que teve no anarquismo de Bakunin um de seus mais notórios

exemplos. Do anarquista russo, o autor critica as incoerências entre a prática política e as

idéias formuladas.Segundo Tragtenberg, Bakunin praticava uma ação política conspiratória e

centralizadora ao mesmo tempo que defendia a organização libertária. O autor

(TRAGTENBERG,1986, p. 86–103) aponta a coerência de Marx, ao defender o direito dos

trabalhadores à autogestão, sem, no entanto, menosprezar a complexidade do enfrentamento

com a estrutura econômica capitalista.
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PEDRO RABELO COELHO: A PARTICIPAÇÃO ENQUANTO MEIO DE

CONSTRUÇÃO DA LIBERDADE

A concepção reprodutivista se encontra também no pensamento de Pedro Rabelo,

professor da UFSM, mesmo que o autor, a despeito de citar Althusser, não se manifeste

enquanto um estruturalista empedernido. O abraço de Pedro ao ideário reprodutivista se

manifesta, em especial, no artigo “Ensino, pesquisa e revolução”, escrito em 1985. Até então,

nosso pedagogo gaúcho ainda comungava de uma concepção, diríamos, mais otimista das

possibilidades emancipatórias da educação. Em artigo de 1981, “O envolvimento de

profissionais da educação”, aponta a falta de envolvimento dos educadores com os reais

problemas da educação como a causa maior do fracasso de nosso sistema educacional,

salientando que a inexistência de condições adequadas para o exercício do magistério leva à

referida falta de envolvimento.

Todavia, no artigo de 1985, a postura do autor muda. Ele claramente defende que

não é o envolvimento pelo envolvimento que salvará a educação, mas o sentido e o projeto

que se tem nesse envolver-se. Empreendendo uma análise desencantada da realidade

brasileira de então, identifica na continuação do papel tradicional da educação, que

marginaliza a maioria da população, que mantém e estimula as desigualdades sociais e que,

inspirado em modelos inadequados à nossa realidade, impede a nossa verdadeira

emancipação, o cerne de um futuro nada alvissareiro para a educação brasileira. Nesse

sentido, o autor (COELHO, 1985, p. 111) salienta que “as perspectivas só deixarão de ser

pessimistas quando os educadores entenderem que é imprescindível mudar o essencial, a

concepção de educação”. Sem uma mudança que atinja a raiz dos males qualquer ação será

inócua. A radicalidade dessa transformação transcende os muros da escola: tem que ser

pensada enquanto transformação das estruturas da sociedade brasileira como um todo. Pois,

“numa sociedade dependente como a brasileira, o sistema educacional tem pouca

possibilidade de vir a erigir-se em agência de transformação da realidade social” (COELHO,

1985, p. 113), haja vista que “a grande maioria dos professores, em todos os graus de ensino,
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continua agindo de forma a reproduzir os sistemas de desigualdade social que marginalizam a

maioria da população” (COELHO, 1985, p. 113). Segundo o autor, a maioria dos professores

não percebe o sutil jogo da dominação: cumprem diretrizes, elaboram planos de ensino com

objetivos, conteúdos, estratégias e avaliação que perpetuam as estruturas dominantes. Prática

de reprodução que segue um “método mais eficaz, sem dúvida, do que o dos policiais”

(COELHO, 1985, p. 116). Assim como os demais reprodutivistas, o autor, além de não

apostar nas alternativas propostas para a melhoria do sistema, também defende que a saída é

sair do sistema vigente, tutelado por um Estado que representa apenas os interesses

dominantes.

Doravante, mais do que se envolver, o educador é cobrado a participar. A

distinção é que o sentido da participação é o de engajar-se na construção coletiva de uma

realidade educacional, pois, só assim, estaremos transformando a essência de nosso sistema

educacional. Uma concepção de educação verdadeiramente revolucionária tem que estar

calcada na participação. Iludindo a muitos, o sistema proclama que o fim maior de seu

processo pedagógico é a efetivação da liberdade através da construção de um ambiente

democrático e de cidadãos conscientes. No entanto, isso nunca se dará sem a efetiva

participação coletiva na proposição dos objetivos, conteúdos e sentidos da educação, haja

vista, que “uma proposta que pretende ser libertadora, transformadora da estrutura social

vigente, requer necessariamente uma ampla participação dos interessados (alunos, pais,

comunidade)” (COELHO, 1985, p. 128). O pedagogo gaúcho manifesta uma profunda

descrença na possibilidade de se reformar o sistema educacional, se continuar sendo um

sistema sob a tutela oficial. Cobrar mais recursos para a educação e um maior envolvimento

do professor no cumprimento de suas tarefas cotidianas reflete “uma visão ingênua dos

problemas educacionais” (COELHO, 1985, p. 116). A concepção de educação que

verdadeiramente emancipe o indivíduo se dará se o professor, “de forma participativa, com os

colegas, os pais e os estudantes, encontrar em cada comunidade, em cada escola, em cada

turma, a melhor alternativa para educar, o melhor projeto de educação. Não há outro

caminho” (COELHO, 1985, p. 131).
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2.3: O CONCEITO DE LIBERDADE NA PERSPECTIVA GRAMSCIANA

O capítulo anterior tratou da presença de educadores ligados à teoria da

reprodução. O sentido mais característico do discurso dos educadores ali referidos era que o

sistema regular de ensino era um instrumento de reprodução da dominação capitalista. Em

linhas gerais, o discurso estruturalista defende que o sistema regular de ensino, por intermédio

de seus processos de regulamentação e controle, efetiva a opressão do sistema capitalista

sobre a sociedade. Assim, sob o olhar estruturalista, a pedagogia comportamentalista,

mediante o exercício de controle de objetivos e padronizações, acaba sendo uma expressão da

violência simbólica.

Agora, veremos que a corrente aqui denominada de gramsciana não se opõe às

críticas do estruturalismo ao comportamentalismo. Todavia, veremos que também não se

furtará a criticar o próprio estruturalismo. Destarte, as reflexões pedagógicas pautadas pelo

pensamento gramsciano no Brasil da década de oitenta terão prioritariamente diante de si dois

objetos de crítica: o comportamentalismo, então genericamente denominado de tecnicismo, e

o próprio estruturalismo, então identificado pela teoria da reprodução. É bem verdade que as

ditas “pedagogias da existência” (termo cunhado por Saviani para identificar as correntes

pedagógicas influenciadas pela fenomenologia e pelo existencialismo) também serão alvos da

crítica marxista-gramsciana, notadamente aquelas encabeçadas pelo próprio Saviani. Porém,

para o conjunto das correntes pedagógicas “progressistas” (termo usado por Libâneo para

identificar as correntes de influência marxista ou não-liberais), o grande objeto de crítica ao

longo dos anos oitenta não era apenas o tecnicismo, mas também o estruturalismo da teoria da

reprodução.

Segundo Saviani, a pedagogia tecnicista buscou “planejar a educação de modo a

dotá-la de uma organização racional capaz de minimizar as interferências subjetivas que

pudessem pôr em risco sua eficiência. Para tanto, era mister operacionalizar os objetivos e,

pelo menos em certos aspectos, mecanizar o processo” (SAVIANI, 1995, p. 24). A primazia

no planejamento organizacional fomentou a especialização técnica das funções, em que o
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elemento principal deixa de ser a relação professor-aluno, numa dinâmica interpessoal e

intersubjetiva, para ser a execução de processos, “cuja concepção, planejamento, coordenação

e controle ficam a cargo de especialistas supostamente habilitados, neutros, objetivos,

imparciais” (SAVIANI, 1995, p. 24). Assim sendo, professores e alunos acabam relegados à

posição de meros executores de procedimentos tecnicamente legitimados.

Sintetizando as características das principais tendências pedagógicas manifestas no

Brasil até o final da década de setenta, Saviani (1995, p. 26). afirma que, do ponto de vista

pedagógico, “para a pedagogia tradicional, a questão central é aprender e, para a pedagogia

nova, aprender para aprender; para a pedagogia tecnicista, o que importa é aprender a fazer”.

Quanto à proposta pedagógica da teoria da reprodução, o olhar crítico do eminente

pedagogo gramsciano nem a reconhece como tal. Segundo o educador(SAVIANI, 1995, p.

40), que as denomina de “teorias crítico-reprodutivistas”, “essas teorias não contêm uma

proposta pedagógica. Elas se empenham tão-somente em explicar o mecanismo de

funcionamento da escola tal como está constituída. Em outros termos, pelo seu caráter

reprodutivista, essas teorias consideram que a escola não poderia ser diferente do que é”.

Veremos na segunda parte deste trabalho que essa crítica de Saviani traz consigo

algumas improcedências, notadamente se refletirmos sobre o esforço de Maurício Tragtenberg

em refletir sobre alternativas educacionais e se atentarmos para o fato de que a crítica

reprodutivista recai sobre o sistema regular de ensino, tutelado que é pelo Estado. Todavia,

são bastante pertinentes, sob a coerência com o materialismo histórico dialético12, as críticas

feitas por Saviani (1995, p. 32-39) ao comentar que, segundo o que se depreende das

determinações próprias da sociedade, defendidas pela teoria da reprodução, a luta de classes

seria impossível ou inútil, pois, segundo as teorias formuladas por Bourdieu, Passeron e

Establet, a impressão que fica é que as estruturas são de tal forma determinantes que esvaziam

qualquer noção de interferência histórica, acionada por qualquer sujeito que seja.

O ambiente sóciopolítico que contextualizou a aplicação do discurso estruturalista

nas questões educacionais brasileiras foi por nós caracterizado como “anos de desencanto”.

Vimos que a pesada mão do regime militar desestimulava as esperanças em torno do avanço

democrático do Brasil.

12 No âmbito deste trabalho, quando usamos as expressões “materialismo histórico-dialético”, “materialistas
históricso dialéticos’ ou similares, estamos nos referindo à corrente de pensamento que abraça o primado das
teses marxistas-engelianas alusivas à determinação da infra-estrutura econômica sobre a supra-estrutura
ideológica e à sequência tese-antítese-síntese como a série de momentos do movimento próprio a qualquer
processualidade histórica.
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É bem verdade que não trabalhamos com a idéia de que o ambiente político

determina absolutamente as transformações no discurso pedagógico. Porém, mesmo que não

se constituam como um fator determinante necessário e suficiente, as transformações no

contexto político são um fator que, junto com outros, influenciou a proliferação do ideário

gramsciano nas reflexões pedagógicas. Pois, mesmo já sendo editado desde os meados da

década de sessenta13, Gramsci ainda não era uma significativa referência teórica em educação

no Brasil. Essa pouca significação era de tal ordem que um intelectual da estatura de Luiz

Antônio Cunha (1981, p. 12) confessa que, no início da década de setenta, ainda não conhecia

Gramsci. Também Nosella (1992, p. 04) comenta que essas edições no final de sessenta

representaram um certo fracasso editorial.

Nesse sentido, é instigante a reflexão em torno das causas que justifiquem a

grande influência de Gramsci no pensamento pedagógico dos anos oitenta, o que acarretou a

grande proliferação de textos nele referenciados: o “boom” gramsciano14. Segundo Nosella

(1992, p. 04) , essa valorização de Gramsci na década de oitenta deve-se, “por um lado

(esquerdo), à diminuição do mito da ortodoxia ideológica e, por outro lado (direito), aos ares

brasileiros de abertura política”.

Nesse contexto, o próprio Luiz Antonio Cunha, que fora um dos grandes

entusiastas da aplicação da teoria da reprodução à realidade educacional brasileira, agora, no

final dos anos setenta, também tece críticas, melhor dizendo, autocríticas, à aplicação da

referida teoria.

Em setembro de 1979, Cunha publica na revista “Educação e Sociedade” o artigo

“Notas para uma leitura da Teoria da Violência Simbólica”, apresentando seus comentários

críticos à teoria da reprodução de Bourdier e Passeron. Uma das primeiras limitações

apontadas por Cunha (1979, p. 101) é que a teoria da reprodução foi inspirada “apenas nos

estudos de letras, levando em conta apenas um setor do sistema escolar”. A partir dessa

experiência particular, os autores generalizaram toda a teoria. Outra limitação é o

determinismo implícito na teoria reprodutivista. Ao focar privativamente os mecanismos

pelos quais os dominados permanecem subalternos, a teoria passa por cima da autonomia do

indivíduo diante da dinâmica das estruturas do real. A teoria não concebe um sujeito, singular

13 “A concepção dialética da história” 1966; “Maquiavel, a política e o Estado moderno” 1968; “Os intelectuais e
a organização da cultura” 1968, todos pela Civilização Brasileira. C/f CUNHA, 1981, p. 12
14 Em texto publicado no início da década de oitenta, Gadotti comenta que “em particular de 1977 para cá é que
o pensamento pedagógico de esquerda ganhou força no Brasil. Com a chamada ‘abertura’ política do País, foram
editadas obras nacionais e traduções que, antes, eram censuradas. As obras clássicas e atuais do marxismo
acabaram sendo incorporadas definitivamente ao pensamento pedagógico brasileiro, tornando-se fonte de
referência obrigatória, sobretudo nos meios universitários” GADOTTI, 1988[A], p. 111-112, nota 10.
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ou coletivo, capaz de desenvolver conscientemente ações que, de dentro do sistema,

transformem ou pelo menos diminuam o poder dominante. O pedagogo comenta que

“colocando-se fora da sociedade, Boudier e Passeron a consideram regida por um

determinismo absoluto cuja causa exclusiva é a dominação da atual classe dominante”

(CUNHA, 1979, p. 101). Cunha salienta também que a teoria de Boudier e Passeron, ao não

trabalhar com a possibilidade de modificações nas estruturas de dominação, acaba negando a

dimensão histórica dos processos de formação e estruturação de uma dada sociedade, “sendo

impossível responder, por meio dela, às perguntas: como as coisas mudam? Por quê? (...) Essa

seria, aliás, a dificuldade de todos os estruturalismos, os quais evitam admitir a possibilidade

de mutações bruscas” (CUNHA, 1979, p. 99). Além desse menosprezo da dimensão histórica,

a teoria, empolgada pela tarefa de desmistificar o otimismo pedagógico, acaba “por excluir

todas as possibilidades de transformação do ensino e, por meio dele, da sociedade, ainda que

parcialmente” (CUNHA, 1979, p. 100).

Assim sendo, também podemos apontar como restrição da teoria a negação da

subjetividade autoconsciente, que, a rigor, pode ser imputada às correntes estruturalistas como

um todo. Nesse sentido, Cunha comenta que “o objetivismo, ressuscitado pelos autores, tenta

eliminar de seu objeto toda prática subjetiva. Não admite a consciência de um sujeito, a não

ser sob forma de consciência alienada, de modo que, assim, ela possa estar de acordo com o

contexto social objetivo” (CUNHA, 1979, p. 101).

Apoiado em Vincent Petit, que, junto com Baudelot, Establet e Snyders,

desenvolve críticas à teoria de um ponto de vista marxista, Cunha (1979, p. 100) aponta a

incapacidade da teoria da reprodução em apreender que a necessidade mesma da legitimação

das significações prova que o poder de violência simbólica da classe dominante necessita

“lutar contra um outro poder”. Ou seja, a teoria não permite a apreensão das contradições.

Isso ocorre porque, segundo o que Cunha depreende das críticas de Petit, os autores tratam o

campo intelectual como um sistema regido por leis próprias. Seguindo a lógica do método

estruturalista, tomam apenas as variações compatíveis com o sistema, eliminam as variações

incompatíveis, eliminando, assim, as variações que contradizem a própria existência do

sistema, suas contradições internas: “ao invés de contradições, só se encontra confirmação,

legitimação” (CUNHA, 1979, p. 101).

Para melhor caracterizarmos essas críticas e o lugar da corrente pedagógica

gramsciana na pedagogia dos anos oitenta, é importante que percebamos as distinções entre o

contexto histórico no qual brotou o discurso estruturalista no Brasil e o contexto no qual

prolifera o discurso gramsciano.
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a) Anos de incerteza

Dentro do contexto das conturbações e incertezas políticas próprias dos anos

oitenta, aqueles ligados à educação encontravam melhores brechas na blindagem dominante

do que em outros setores da sociedade civil organizada, pois, a questão da educação -

dimensão sensível à classe média urbana - gozava de maior simpatia por parte da opinião

pública em geral e, conseqüentemente, da mídia. Sob o manto protetor da discussão

pedagógico-acadêmica, todo um ideário contestador podia ser discutido e propagado; sob o

pretexto da melhoria das condições de ensino e do fortalecimento da escola pública, podia-se

agir no sentido da implementação da organização popular, da organização sindical e da

formação política de quadros para a oposição. E como já citamos, dentro do contexto

pedagógico-educacional, a geração pós-abertura procurava ultrapassar o tecnicismo e o

reprodutivismo.

No início dos anos oitenta, mesmo em meio a um quadro político ainda tenso,

alguns segmentos da sociedade brasileira conseguiam se organizar e apontar alguma

possibilidade de construção de uma sociedade democrática e de um Estado cidadão. Os

intelectuais que sintonizavam com o ideário contestador encontraram nas universidades um

refúgio razoável contra as investidas dos segmentos politicamente hegemônicos. A SBPC, os

encontros de área, as associações e clubes profissionais, representaram um importante espaço

de organização e sistematização de políticas de intervenção quando a livre iniciativa para a

organização político-partidária ainda sofria as pesadas tutelas de um Estado arbitrário.

É redundante dizer que o ideário contestador tinha nas idéias de Marx sua

principal fonte inspiradora. Todavia, é importante registrar que a incorporação do pensamento

de Antonio Gramsci ao discurso de oposição resolveu satisfatoriamente uma série de

problemas conceituais e paradigmáticos de que os textos de Marx, por si sós, não davam

conta. Grosso modo, podemos registrar que a educação em Gramsci assume mais relevância

do que em Marx, pois, segundo as interpretações mais ortodoxas do pensador alemão

(próprias dos comunistas mais empedernidos ou dos materialistas históricos mais convictos),

a ação nas escolas seria sempre uma ação secundária. Daí porque a revolução propriamente

dita seria a expressão da mudança radical das estruturas produtivas e da organização política

dos trabalhadores, organização que não poderia ser encaminhada por outro agente senão o

partido do operariado, porquanto a educação, sendo um elemento da supra-estrutura

ideológica, seria mais um dos epifenômenos próprios das estruturas produtivas. Nesse sentido,

http://www.getpdf.com


79

Nicanor Sá (1979, p. 18) afirma que “Gramsci dá um passo à frente para uma vinculação mais

concreta entre a infra-estrutura e a supra-estrutura, superando a simplificada linguagem

tópica”.

Outro elemento que contribuiu para a incorporação do pensamento de Gramsci

foi a reação às teorias reprodutivistas: pensamento francês de inspiração estruturalista cultural

que marcou presença nas reflexões nacionais durante a década de setenta. Nomes como Luis

Althusser, Pierre Bourdieu e Jean-Claude Passeron, na França, e, no Brasil, nomes como Luiz

Antônio Cunha e Maurício Tragtenberg influenciavam uma parte significativa do pensamento

pedagógico brasileiro (C/f GADOTTI, 1999, p. 186). Sob a ótica reprodutivista, a escola era

mais uma agência de reprodução das relações de dominação, sendo parte integrante da supra-

estrutura, que é tida como uma realidade determinada pela estrutura de produção. As idéias de

Gramsci apresentam uma relação não determinista entre infra-estrutura e supra-estrutura,

permitindo que se pense a dinâmica da supra-estrutura movida por uma racionalidade

específica, determinada pela dialética dominação-consenso.

As idéias de Gramsci e a crítica às teorias reprodutivistas tiveram em Saviani um

dos principais divulgadores e sistematizadores, constituindo-se em torno dele, na PUC-SP, um

dos mais profícuos grupos de trabalho dessa geração. Inegavelmente, o Doutorado em

Educação da PUC-SP era, no início dos anos oitenta, o centro irradiador da incorporação dos

conceitos gramscianos na teoria pedagógica. Essa maior abertura para o debate político numa

instituição católica pode ser associada ao bispado de Dom Paulo Evaristo Arns na

Arquidiocese de São Paulo.

É importante registrar que a PUC-SP ser um centro irradiador do ideário

revolucionário de inspiração marxista está relacionado com o fato de que a Igreja Católica foi

um dos principais atores políticos do Brasil durante a ditadura e os anos que a ela sucederam.

Sintomaticamente, além de São Paulo, em Recife, sede do bispado de Dom Helder Câmara, a

preocupação com um corte popular para educação é ponto marcante. Esmaecendo sua

importância a partir dos anos noventa, devido, internamente, às mudanças impetradas pelo

pontificado de João Paulo II e, externamente, ao fortalecimento dos movimentos sociais e dos

partidos políticos de centro-esquerda que acabaram canalizando as respostas às demandas

políticas populares.
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b) Gramsci e a liberdade como condição de possibilidade para a superação da

dominação capitalista

Tendo Kant, Hegel e Marx como metarreferências para a discussão sobre

liberdade no âmbito da filosofia contemporânea como um todo, temos o pensamento de

Gramsci como o referencial específico para a corrente que abordaremos neste capítulo. O

filósofo italiano dialoga com conceitos localizados na região da noção de liberdade objetiva

lançada por Hegel, acrescida do universo conceitual próprio do materialismo histórico

dialético fomentado por Marx.

Antonio Gramsci é um dos principais expoentes do chamado marxismo ocidental.

Do ponto de vista teórico, o marxista italiano inova a reflexão sobre a relação infra-estrutura

supra-estrutura, sistematizando o conceito de “hegemonia”, que a concebe enquanto uma

relação de reciprocidade e não de determinação. Essa relação constitui um “bloco histórico”

(GRAMSCI, 1981, p. 52): um momento específico do processo histórico de uma sociedade. O

esquema proposto por Marx para o processo de revolução da sociedade capitalista aponta que

a instituição do Estado proletário seria o resultado das transformações na infra-estrutura

econômica, determinando a substituição do sistema político liberal pelo Estado proletário.

Todavia, influenciado pelo processo soviético, Gramsci sugere que a mudança na forma do

Estado pode preceder as transformações nas relações de produção e de propriedade, indicando

a relativa independência da esfera política com relação às estruturas produtivas.

O pensador italiano teve grande penetração no meio intelectual latino-americano,

principalmente ao longo das décadas de setenta e oitenta do século passado. O fato de refletir,

tendo como pano de fundo uma sociedade também latina - a italiana, com a qual comungamos

a forte presença católica e o paternalismo sociopolítico– contribuiu para que seu pensamento

fosse facilmente incorporado em nossas discussões.

Gramsci sugere que a transformação ideológica superestrutural pode conduzir a

uma transformação na base estrutural, invertendo a clássica determinação da infra-estrutura

sobre a supra-estrutura defendida por Marx. Para o pensador italiano, a relação infra-

estrutura-superestrutura não é de determinação da primeira sobre a segunda, mas sim de

reciprocidade. E, nesse sentido, ele esclarece: “reciprocidade que é precisamente o processo

dialético real” (GRAMSCI, 1981, p. 53). Assim sendo, temos a possibilidade de uma

mudança no espectro ideológico superestrutural, reciprocamente, apontar a transformação nas

estruturas de base. Segundo a conceituação gramsciana, sob a ótica da reciprocidade dialética,

a relação infra-estrutura-superestrutura constitui um “bloco histórico” que não é sinônimo de
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Modo de Produção ou Formação Social. A noção de “bloco histórico” não tem a pretensão de

abraçar uma era histórica, mas apenas um momento particular do processo histórico de uma

dada sociedade. O significado dessas idéias é que uma dada sociedade pode revolucionar sua

base estrutural a partir da prévia revolução ideológica na sua superestrutura, sendo a conquista

da hegemonia ideológica a própria realização dessa revolução.

O que se pode perceber nas entrelinhas das idéias de Gramsci e sua diferenciação

do pensamento original de Marx, quanto à relação infra-estrutura supra-estrutura, é que o

advento da Revolução Bolchevique o fez repensar essa relação. Segundo o que podemos

depreender dos textos do filósofo alemão, uma revolução política que instituísse um Estado

proletário seria conseqüência das transformações nas relações de produção, que, devido ao

dinâmico processo de trocas materiais e de interação ensejado pelo capitalismo, ascenderia,

colateralmente, o nível de consciência da classe trabalhadora que, organizada e constituindo-

se uma classe em-si e para-si, colocaria em cheque o sistema político liberal que teria servido

aos interesses da classe dominante anterior, a burguesia capitalista. Todavia, a Revolução

Soviética foi uma exceção a essa regra: a sociedade russa do início do século XX não tinha

ainda sua base econômica tão dinâmica e tão transformada que pudesse, colateralmente,

ensejar a ascensão da consciência trabalhadora e, muito menos, que pudesse garantir ao

proletariado a dominação dos processos produtivos. No entanto, foi lá que se deu a revolução.

O modelo, então, foi outro. Portanto, temos que todo um processo de desgaste político das

classes dirigentes da época propiciou a ascensão de uma nova classe politicamente dirigente, a

qual, uma vez no poder, conduziu a transformação das próprias relações de produção. A

Revolução Soviética foi outra coisa que não a revolução conceituada por Marx, já que esse

tipo de revolução não está previsto no seu universo conceitual.

Se em Marx o aparecimento de uma nova configuração do Estado seria a

conseqüência do processo de transformação nas relações de produção, ficando a ação política

como a práxis que tenta adequar a realidade política à nova realidade econômica, com a

Revolução Soviética tivemos o processo inverso: a mudança na configuração do Estado

precedeu as transformações nas relações de produção e de propriedade que foram conduzidas

por esse novo Estado. Temos, então, um exemplo concreto de que a esfera política tem uma

dinâmica própria, não sendo apenas um mero epifenômeno das relações de produção.

Essa revolução não instaura um novo modo de produção, mas sim um novo bloco

histórico, uma nova relação hegemônica no seio da superestrutura, que, devido à

reciprocidade dialética, conduzirá a reestruturação da base econômica. A conquista e a

manutenção da hegemonia se dão através de um processo de formação do consenso e da
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legitimidade; nesse sentido, Gramsci (1981, p. 37) afirma que “toda relação de hegemonia é

necessariamente uma relação pedagógica”.

Seguindo a tradição marxista, Gramsci reafirma que a discussão sobre a liberdade

tem que passar necessariamente pelas condições concretas de realização da autonomia. Por

isso, o marxista italiano assegura que, “quando um ‘pensador’ se contenta com o próprio

pensamento, ‘subjetivamente’ livre (i. é, abstratamente livre), é hoje motivo de troça”

(GRAMSCI, 1981, p. 38). Todavia, mesmo defendendo a necessidade da efetividade da

liberdade, não deixa de resgatar para a discussão da liberdade elementos conceituais

apresentados por Kant, notadamente a noção de “condição de possibilidade”.

Discorrendo sobre os conceitos de “progresso e devenir”, o autor (GRAMSCI,

1981, p. 44-48) comenta que estes só podem ser aplicados ao homem quando o pensamos

enquanto “conjunto das relações sociais”, ou seja, o homem enquanto humanidade

historicamente situada. Pois não podemos comparar os aspectos éticos e psicológicos do

homem do passado com os do homem do presente para assim podermos inferir algum

progresso. Porém, “dado que o homem é também o conjunto das suas condições de vida,

pode-se medir quantitativamente a diferença entre o passado e o presente” (GRAMSCI, 1981,

p. 47). Ao avançar no domínio da natureza e do acaso, o homem progride na sua qualidade de

vida. A possibilidade desse avanço é constatada pela própria experiência histórica da

humanidade. Ou seja, é dada ao homem a possibilidade de reverter positivamente a carência

das condições de vida: é-lhe dada a possibilidade de progredir. Nesse ponto, Gramsci alerta

que “possibilidade quer dizer ‘liberdade’. A medida da liberdade entra na definição de

homem” (GRAMSCI, 1981, p. 47).

O pensador italiano trabalha a noção de possibilidade-liberdade no seu puro

aspecto abstrato. A noção de liberdade agora trabalhada não é a realidade da autonomia diante

da dominação econômica e da expropriação da vida, ela é o próprio conceito metafísico de

“não necessariamente determinado”. A liberdade é a possibilidade de superação dessa

dominação e expropriação, ela é uma condição objetiva dessa superação. Ou seja, a

dominação e expropriação, apesar de ainda serem efetivas, não são um fato necessariamente

determinado: há a possibilidade da transformação dessa realidade. Assim sendo, o autor

salienta que “a possibilidade não é a realidade, mas é, também ela, uma realidade”

(GRAMSCI, 1981, p. 47).

Por conseguinte, não teremos a superação da dominação, a realização concreta da

liberdade, sem antes termos a condição de possibilidade dessa superação, que é a autonomia

histórica da espécie humana, isto é, a liberdade de superar as determinações negativas. É
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importante salientar que Gramsci não está se rendendo ao abstracionismo metafísico,

apontado como inócuo por toda a tradição marxista, pois ele lembra que “a existência das

condições objetivas – ou possibilidade, ou liberdade – ainda não é suficiente: é necessário

‘conhecê-las’ e saber utilizá-las” (GRAMSCI, 1981, p. 47). Todavia, a novidade de Gramsci é

resgatar em suas entrelinhas o conceito kantiano de “condição de possibilidade”, que é o

fundamento da idéia oposta à de “determinação necessária”, sem perder de vista a

indispensável reflexão em torno da efetividade da liberdade.

Infelizmente, em virtude das situações adversas que sempre enfrentou em vida e

que prejudicaram sua produção intelectual, Gramsci não aprofundou a discussão em torno das

idéias de Kant, deixando até mesmo suas próprias reflexões passíveis de uma melhor

sistematização. No entanto, quanto à incorporação e releitura de alguns conceitos kantianos

nas nossas reflexões filosóficas, o marxista italiano aconselha: “deve-se estudar Kant e rever

exatamente os seus conceitos” (GRAMSCI, 1981, p. 54).

c) Porque Gramsci e não Lênin

O marxismo produziu bons e influentes pensadores, tais como Lênin, Trotski,

Lukacs, Luxemburgo, Gramsci e muitos outros. Todavia, será Gramsci o ascendido à

condição de principal orientador das reflexões pedagógicas no Brasil de oitenta. Como já

sugerimos acima, podemos identificar vários fatores que possibilitaram essa primazia. Um

deles, que nos parece mais significativo para a análise de um trabalho sobre filosofia da

educação, é o fato de os demais autores marxistas não terem enfatizado a dimensão

pedagógica do processo revolucionário, como Gramsci o fez, suplantando assim, em

pertinência, o próprio Lênin.

A perspectiva gramsciana de ação revolucionária se distingue da leninista por

validar a inserção de ações contra-ideológicas no seio dos aparelhos ideológicos de Estado. Já

para o leninismo, também associado ao chamado bolchevismo, a ação política não deveria ser

a de inserção, mas a de confronto direto, a radicalização da tensão entre os movimentos

populares e os aparelhos ideológicos de Estado. Na ótica sugerida pelo leninismo, a ação

política revolucionária pouco tem a ver com uma ação pedagógica.

Michel Thiollent (1981,. p. 55), num artigo publicado em 1981, comenta que, na

prática leninista, “o mais importante na relação intelectuais/massas é a difusão ou a

transmissão das idéias dos primeiros para as segundas”. Ou seja, não se estabelece uma

interação crítica. Isso fica claro pelo fato de que, via essa prática, as massas, “muitas vezes,
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não sabem reconhecer os ‘interesses’ que lhes são teoricamente atribuídos” (THIOLLENT,

1981,. p. 55). Segundo Thiollent, Lênin se opunha veementemente à tendência “de se unir a

pedagogia às questões de política” (THIOLLENT, 1981,. p. 57), pois a pedagogia deveria ser

deixada para os pedagogos (C/f THIOLLENT, 1981,. p. 57).

A perspectiva fundada em Lênin não contribui para o desenvolvimento das

metodologias alternativas de pesquisa (pesquisa ação, pesquisa participante e similares) que

têm no pensamento gramsciano um de seus principais aportes, sendo os educadores ligados a

tais metodologias um subgrupo bastante profícuo dentro do conjunto dos pedagogos de

influência gramsciana. A importância do pensador italiano para esse subgrupo pode ser

explicada pelo próprio Thiollent (1981,. p. 56) quando afirma que, “na concepção leninista,

não existe uma orientação metodológica sistemática relativa à investigação social (...). A

metodologia de investigação empírica utilizada por Lênin parece ser mais voltada para a

descrição estatística do que para os problemas da relação entre pólo investigador e pólo

investigado”, impossibilitando, assim, a efetivação da principal característica das

metodologias alternativas de pesquisa: a participação e a interação das comunidades

trabalhadas na formulação dos saberes e nas ações apontadas pela pesquisa. É bem verdade

que Gramsci não formulou uma sistemática que se remeta à idéia de pesquisa ação ou

pesquisa participante, mas “o terreno intelectual de sua obra lhe é muito mais favorável do

que no caso de Lênin. (...), especialmente no que diz respeito à problemática que nos ocupa: a

da relação entre intelectuais e massas e, em particular, nessa relação, o lugar da investigação

social e da ‘pedagogia’” (THIOLLENT, 1981, p. 59).

Se, por um lado, “Lênin criticou explicitamente, com bastante insistência,

qualquer forma de aproximação entre pedagogia e política dentro do problema global da

relação entre intelectuais e operários” (THIOLLENT, 1981, p. 57), por outro, em Gramsci,

temos, através da concepção da hegemonia, uma maior extensão da compreensão do papel da

pedagogia, superando as noções de propaganda e agitação próprias de Lênin, uma vez que,

“um dos aspectos da hegemonia tem a ver com a questão da linguagem, da educação e da

cultura” (THIOLLENT, 1981, p. 59).

Destarte, com Gramsci, temos a incorporação do conceito de hegemonia que

aponta a perspectiva da luta contra-hegemônica. Dado o advento das conturbações políticas

italianas nas décadas de vinte e trinta, e devido aos ecos da própria experiência russo-

leninista, a mudança das estruturas produtivas não é mais pensada enquanto uma condição

necessária para a instauração do processo revolucionário numa dada sociedade: antes de uma

significativa transformação das relações de produção e trabalho, o processo de transformação
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das relações políticas de poder pode se dar pelas ações sistemáticas e coordenadas que visem

arruinar o consenso em torno do direcionamento político dado pelos economicamente

dominantes. Nesse sentido, a organização política dos trabalhadores deixa de ter seu foco

prioritário nas questões referentes aos conflitos gerados pela relação capital-trabalho para

focar com igual pertinência as questões referentes aos mecanismos de construção do

consenso, mecanismos que passam pela ordem da realidade cultual e simbólica de uma

sociedade. Sob essa ótica, Nosella (1992, p. 04) comenta:
A moda gramsciana pegou, alimentada também pela concepção revolucionária de
Gramsci para o qual – se dizia – a ‘guerra de posições’ estava substituindo a ‘guerra
de movimento’. Teoria bem adequada para a esquerda brasileira que saía fortemente
mutilada da experiência das guerrilhas. (...). Em certos círculos,Gramsci adquiriu
também os contornos de um ‘educador’ no sentido restrito do termo.

Por conseguinte, tão importante quanto as lutas sindicais, temos a luta por uma

escola libertadora, por uma cultura crítica e até por uma religião conscientizadora. Isso abre

novas perspectivas para a ação na escola, agora vista como um espaço de luta por excelência,

pois é nela, junto com outros aparelhos, que a construção e consolidação da ideologia

dominante se dá. Conseqüentemente, será também a partir da escola que qualquer ação

contra-hegemônica poderá ser implementada. Assim sendo, a revolução propriamente dita,

mesmo sendo a expressão da mudança das estruturas produtivas, não é um efeito mecânico

dessa mudança.

Neste capítulo, trataremos então da contribuição dos educadores de inspiração

gramsciana para a pedagogia brasileira. E com eles nos consideramos inseridos propriamente

na década que nos propomos a analisar15. Observe o leitor que os capítulos anteriores,

comportamentalismo e estruturalismo, servem como uma certa contextualização para o grande

discurso da década: a educação e a pedagogia como instrumento de revolução. E não se

15 Talvez tenha sido nos anos oitenta que o pensamento pedagógico brasileiro lançou as bases de sua
característica mais marcante, que o difere hoje do pensamento norte-americano e europeu. Se há um ponto
comum no pensamento pedagógico brasileiro daquela época até hoje, e que abraça correntes quase que
antagônicas em seus fundamentos, é o forte engajamento no compromisso social. Se a temática do pensamento
norte-americano é a defesa da democracia e das liberdades políticas, se a do europeu, notadamente o francês, é a
defesa da autonomia individual, o imaginário cultural do pensamento pedagógico no Brasil tem na defesa do
compromisso social da educação seu grande marco. Por compromisso social entendemos não só a democracia
política e a autonomia individual, mas a construção de uma cidadania digna, ou seja, liberdade e justiça social,
meta perfeitamente compreensível quando atentamos para o contexto de arbítrio e miséria que nossa condição de
terceiro-mundo nos relega. De Paulo Freire, nos idos de setenta, a Ghiraldelli, nos dias de hoje, encontramos
como marco diferenciador de suas respectivas matrizes teóricas o maior enfoque dado às questões referentes à
justiça social e à liberdade cidadã. Podemos encontrar sementes dessa característica no escolanovismo de
Teixeira e Darcy Ribeiro e na doutrina católica da teologia da libertação; todavia, como dissemos, é nos anos
oitenta que essa característica se consolida.
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engane: o ideário revolucionário não se confundia com reformas conjunturais, a meta era a

construção de uma sociedade socialista.

Veremos que, diferente do que ocorreu com o comportamentalismo, cujos textos

foram produzidos por autores radicados em um único estado da federação, a perspectiva

gramsciana ganhou o país ao longo dos anos oitenta: do Rio Grande do Sul à Paraíba temos

textos consistentes baseados no ideário gramsciano.
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2.3.1: OS GRAMSCIANOS DA CRÍTICA SOCIAL DOS CONTEÚDOS DEFINIDA POR
JOSÉ CARLOS LIBÂNEO

Vimos que José Carlos Libâneo apresenta uma classificação da produção

pedagógica brasileira calcada em duas grandes correntes: a pedagogia liberal e a progressista.

A Pedagogia Liberal é composta pelas correntes tradicional, renovada

progressivista, renovada não-diretiva, tecnicista. A Pedagogia Progressista é composta pelas

correntes, libertadora, libertária e crítico-social dos conteúdos (C/f LIBÂNEO, 1984 p. 21).

Segundo Gadotti (1988: pg 93) a expressão pedagogia crítico-social dos

conteúdos foi cunhada por Libâneo. E segundo Libâneo (1984, 15), os representantes seriam

Dermeval Saviani, Guiomar Namo Mello e Carlos Jamil Cury. Esta corrente “propõe uma

síntese superadora das pedagogias tradicional e renovada, valorizando a ação pedagógica

enquanto inserida na prática social concreta.” (LIBÂNEO, 1984 p. 32); O ensino é “voltado

para a interação conteúdos-realidades sociais” (LIBÂNEO, 1984 p. 42), onde os Conteúdos

“são os conhecimentos produzidos historicamente, na relação entre as classes sociais”

(LIBÂNEO, 1984 p. 14). Assim, a tendência critico-social dos conteúdos representa a síntese

do avanço histórico das idéias progressistas. O educador reconhece que mesmo não tendo

como se institucionalizar numa sociedade capitalista; a importância desta e das outras

tendências progressista está no fato de serem “um instrumento de luta dos professores ao lado

de outras práticas sociais” (Libâneo 1984, 32) importantes para a revolução das estruturas da

sociedade capitalista.
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2.3.2 DERMEVAL SAVIANI: A LIBERDADE ENQUANTO O AVANÇO HISTÓRICO

DA CLASSE TRABALHADORA.

Dermeval Saviani é um dos mais influentes pedagogos brasileiros aflorados na

década de oitenta, salientando, porém, que seus primeiros escritos foram produzidos na

década anterior. No final dos anos setenta, era o mestre de um grupo de trabalho no doutorado

em filosofia da educação, na PUC-SP, que se constituiu como uma das coligações mais

profícuas de pesquisadores produzidas nos anos oitenta, formado por nomes, tais como Carlos

Roberto Jamil Cury, Neidson Rodrigues, Miriam Jorge Warde, Paolo Nosella e Guiomar

Namo de Mello, além de Luiz Antonio Cunha e Osmar Fávero (C/f PEREIRA, 1986, p. 17).

A perspectiva pedagógica de inspiração marxista no Brasil teve em Saviani um

dos mais importantes formuladores. A relevância de Saviani está no fato de se posicionar

como marxista distinto do marxismo estruturalista que grassava na França. O pedagogo

contribui para a consolidação da ressignificação do conceito de “dialética” e para a

incorporação do conceito gramsciano de hegemonia ao debate pedagógico, além de ser um

dos tributários à propagação da expressão “concepção dialética”, termo que nos anos oitenta

identificava o ideário marxista não-estruturalista, expressão também propagada por Moacir

Gadotti no “Concepção dialética da educação: um estudo introdutório”, de 1983.

Em artigo de 1984, Saviani (1984, p. 278) comenta que “a concepção dialética,

em termos explícitos e sistemáticos, é bastante recente na filosofia da educação brasileira”.

Comenta também que foi em 1969, num texto para a cadeira de filosofia da educação que

ministrava na PUC/SP, que esboçou “uma primeira tentativa de encaminhar dialeticamente o

problema dos objetivos e meios da educação brasileira” (SAVIANI, 1984, p. 278). Até então,

Saviani era um intelectual ligado ao pensamento fenomenológico de ascendência personalista.

O pedagogo testemunha no início da década de setenta: “me posiciono metodologicamente

em termos dialéticos, embora ainda sob influência da fenomenologia” (SAVIANI, 1984, p.

278). A aproximação com o materialismo histórico dialético e o afastamento da

fenomenologia se dão progressivamente ao longo dos anos setenta, pois o pedagogo afirma ter
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conseguido “ultrapassar esta influência elaborando, de forma cada vez mais orgânica, a

perspectiva dialética da filosofia da educação entendida em termos histórico-críticos”

(SAVIANI, 1984, p. 279). O empenho individual de sistematização de um pensamento

pedagógico marxista não-estruturalista que valorizasse a educação como instrumento de ação

política das forças populares se torna objeto de um esforço coletivo com a consolidação do

grupo de pesquisadores acima citados. Segundo Saviani, o marco dessa consolidação pode

“ser identificado na tese de doutoramento de Carlos Roberto Jamil Cury, Educação e

contradição: elementos para uma teoria crítica do fenômeno educativo, defendida em outubro

de 1979, tese esta que, enquanto era produzida, foi objeto de discussão sistemática no interior

do programa de doutorado em educação da PUC/SP” (SAVIANI, 1984, p. 279).

A partir dos trabalhos produzidos pelo grupo da PUC/SP, na maioria orientados

pelo próprio Saviani, é que se situa com nitidez a presença da chamada “concepção dialética”

no pensar pedagógico brasileiro. Tal concepção norteou um grande número de estudos no

campo pedagógico, caracterizando-se como o ideário de maior presença entre os educadores

brasileiros da década de oitenta.

O marxismo subjacente à corrente encabeçada por Saviani é o do viés gramsciano.

Essa distinção é de suma importância para compreendermos as distinções em relação à

corrente dos pedagogos estruturalistas. Em linhas gerais, ambas se posicionavam criticamente

diante do modelo de sociedade capitalista e diante dos caminhos que a política nacional vinha

trilhando desde a ditadura militar. Pode-se dizer também que coincidiam no olhar sobre a

falência e o sentido da falência da educação no Brasil. Todavia, a distinção se dá quando da

proposição de alternativas a essa falência, pois, a subjacência gramsciana fará com que o

grupo encabeçado por Saviani olhe a educação não enquanto condenada à reprodução, mas

como um espaço de luta contra-hegemônica.

Assim, as idéias de Gramsci são o fundamento para que o pensamento pedagógico

de Saviani possa apresentar uma alternativa ao quadro problemático levantado pelos

estruturalistas. Segundo Betty de Oliveira (1994, p. 110), o estudo de Gramsci faz o

pensamento de Saviani dar um salto qualitativo:
O estudo que faz de Gramsci não foi determinado pela moda do momento, mas pela
necessidade de avançar as próprias reflexões que vinha fazendo sobre senso comum
(que até então, desde seus primeiros escritos, chamava de filosofia da vida), bem
como sobre ideologia, sobre hegemonia, sobre educação, etc. Com esse estudo de
Gramsci a compreensão que tinha dessas categorias avança e se aprofunda.

2.3.2.1 Do senso comum à consciência filosófica
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A obra “Educação: do senso comum à consciência filosófica” caracteriza-se pela

influência gramsciana. A própria idéia de uma superação da ingenuidade do senso comum por

uma visão de mundo articulada, própria da filosofia, já atesta a influência do pensador

italiano, porque, dentre os primeiros marxistas, Gramsci foi quem mais salientou a

importância da reflexão sobre os mecanismos de consenso e legitimação usados pela classe

dominante no exercício de sua hegemonia.

O pedagogo brasileiro indica que a passagem do senso comum para a consciência

filosófica significa a ultrapassagem de uma visão de mundo “fragmentária, incoerente,

desarticulada, implícita, degradada, mecânica, passiva e simplista a uma concepção unitária,

coerente, articulada, explícita, original, intencional, ativa e cultivada” (SAVIANI, 1986, p.

10).

A contraposição entre senso comum e consciência filosófica é a contraposição

antinômica entre: fragmentário/unitário, incoerente/coerente, desarticulado/articulado,

implícito/explícito, degradado/original, mecânico/intencional, passivo/ativo,

simplista/cultivado (C/f SAVIANI, 1986, p. 10, Nota 2). As características do senso comum

apontadas acima são próprias da mentalidade popular. Para definir o conceito de “povo”,

Saviani se utiliza diretamente da conceituação gramsciana, para a qual “o povo” deve ser

entendido como o conjunto das classes subalternas e trabalhadoras existentes ao longo da

história (C/f SAVIANI, 1986, p. 10). Por sua vez, a consciência filosófica expressa a

mentalidade hegemônica. A visão de mundo hegemônica é aquela que, mesmo tendo alto grau

de elaboração, obtém o consenso das camadas que integram a sociedade. A concepção

hegemônica articula a mentalidade popular em torno dos interesses dominantes. Assim sendo,

inviabiliza a expressão elaborada dos interesses populares, impedindo a organização política

das camadas populares, impossibilitando-as de se organizarem enquanto classe (C/f

SAVIANI, 1986, p. 10).

A sociedade capitalista é palco da luta hegemônica entre senso comum e filosofia.

A ação educativa proposta pelo pedagogo visa retirar a mentalidade popular de sua condição

de senso comum, transformando-a em consciência filosófica: é a instauração de uma “luta

hegemônica”, pela qual, a mentalidade das camadas populares deve avançar e se tornar uma

concepção unitária, coerente, articulada, explícita, original, intencional, ativa e cultivada. Ou

seja, a mentalidade das camadas populares deve avançar e se tornar uma consciência

filosófica. Saviani (1986, p. 10-11) define luta hegemônica como:
Processo de desarticulação-rearticulação, isto é, trata-se de desarticular dos interesses
dominantes aqueles elementos que estão articulados em torno deles, mas não são
inerentes à ideologia dominante e rearticulá-los em torno dos interesses populares,

http://www.getpdf.com


91
dando-lhes a consistência, a coesão e a coerência de uma concepção de mundo
elaborada, vale dizer, de uma filosofia.

Referindo-se diretamente ao Gramsci de “O materialismo histórico”, Saviani

(1986, p. 10) considera que toda relação hegemônica não deixa de ser necessariamente uma

relação pedagógica, portanto podemos entender a educação como um instrumento

revolucionário. A educação pode ser um instrumento de luta para estabelecer uma nova

relação hegemônica, estabelecendo a classe subalterna como a classe dirigente da sociedade,

ou seja, revolucionando a sociedade capitalista, pois só elevando o nível cultural do

proletariado é que a revolução seria possível (C/f SAVIANI, 1986, p. 11).
De tudo que foi dito conclui-se que a passagem do senso comum à consciência
filosófica é condição necessária para situar a educação numa perspectiva
revolucionária. Com efeito, é esta a única maneira de convertê-la em instrumento que
possibilite aos membros das camadas populares a passagem da condição de ‘classe
em si’ para a condição de ‘classe para si’. Ora, sem a formação da consciência de
classe não existe organização e sem organização não é possível a transformação
revolucionária da sociedade (C/f SAVIANI, 1986, p. 13)

2.3.2.2. O materialismo histórico-dialético em Saviani

Apesar de ressignificar a relação infra-estrutura/supra-estrutura, o pensamento

gramsciano não abandona a idéia de uma teleologia da história: o avanço histórico é um

movimento inexoravelmente apontado para a elevação da classe trabalhadora à condição de

classe dominante. Essa idéia de um avanço positivo da história paradigmatizado pelo avanço

da luta de classe fundamenta o pensamento pedagógico de Saviani. O autor expressa a idéia

de que o avanço do pensamento pedagógico é dialético, pois é a expressão do próprio avanço

histórico da humanidade.

Dialética que é uma categoria da própria dinâmica da realidade histórica, e

concebê-la como tal categoria fundamenta a possibilidade de apreensão epistemológica da

própria dinâmica da história. A aceitação dessa possibilidade, que é uma característica do

materialismo histórico dialético, leva à aceitação da idéia de “leis” para o real. Nesse sentido,

discorrendo sobre a relação entre lógica formal e lógica dialética, Saviani afirma que “a lógica

dialética não tem por objeto as leis que governam o pensamento enquanto pensamento. Seu

objeto é a expressão, no pensamento, das leis que governam o real” (SAVIANI, 1986, p. 12).

O movimento do real (que é o movimento da própria história) segue, na perspectiva abraçada

por Saviani, um caminho cujo sentido já está imanente ao próprio desdobrar-se do real. A

teleologia da história já está dada pela própria “natureza” política da história humana. Agora,

cabe ao intelectual investigar as regularidades desse movimento para, então, sistematizar as
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leis que governam o real. Por serem leis, são objetivas, ou seja, necessárias e universais:

passíveis de serem apreendidas pelo conhecimento humano. No texto “Tendências e correntes

da educação brasileira”, o autor confirma que, “Segundo a concepção dialética, o movimento

(do real) segue leis objetivas que não só podem como devem ser conhecidas pelo homem”

(SAVIANI, 1998, p. 27).

Saviani lê a história do desenvolvimento das idéias pedagógicas e filosóficas sob

o prisma da visão materialista dialética da história, para a qual o desenvolvimento das

superestruturas é um epifenômeno do desenvolvimento da infra-estrutura e todo o pensamento

filosófico, antes do evento do marxismo, é, ao fim e ao cabo, um discurso meramente

ideológico a serviço dos interesses da classe dominante vigente.

Permeando essa metanarrativa, temos a narrativa do avanço histórico da igualdade

e da liberdade, e a narrativa do avanço das concepções filosófico-pedagógicas. Como já

abordamos na Introdução, a discussão sobre essas concepções, notadamente a oposição entre

as essencialistas e a existencialista, está apresentada no texto “Tendências e correntes da

educação brasileira” (SAVIANI, 1998). Nesse texto, o autor defende que temos as

antropologias filosóficas tomista, neotomista e herbartiana fundamentando a tendência do

humanismo tradicional. Nestas, o homem é portador de uma “natureza humana”, uma

essência que o faz distinto da “natureza” enquanto fisis. O autor as identifica como uma

“visão essencialista do homem” (SAVIANI, 1998, p. 24) e sugere que as bases da filosofia da

essência se encontram na antigüidade grega, para a qual a essência, melhor dizendo, a

igualdade essencial, só se realizava nos homens livres, pois os escravos não eram

considerados seres humanos.
Se nós voltarmos à antigüidade grega, vamos verificar que, em verdade, a filosofia da
essência não implicava maiores problemas lá, e a pedagogia que decorria dessa
filosofia, por sua vez, não implicava problemas políticos muito sérios, na medida em
que o homem, o ser humano, era identificado com o homem livre; o escravo não era
ser humano, conseqüentemente a essência humana só era realizada nos homens livres.
Então, o problema do escravismo, sobre o qual se assentava a produção da sociedade
grega, fica descartado e nem era um problema do ponto de vista filosófico-
pedagógico. (SAVIANI, 1995. p. 49-50)

Continuando no seu percurso sobre a relação entre igualdade e liberdade, Saviani

comenta a Idade Média, apontando que o pensamento medieval admitia a diferença essencial

entre os homens. Sugere que o pensamento medieval pregava que a essência humana é que

fazia uns diferentes dos outros. Ou seja, havia a negação da igualdade.
Durante a Idade Média, essa concepção essencialista recebe uma inovação, que diz
respeito justamente à articulação da essência humana com a criação divina; portanto,
ao serem criados os homens segundo uma essência predeterminada, também já seus
destinos eram definidos previamente; conseqüentemente, a diferenciação da
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sociedade entre senhores e servos já estava marcada pela própria concepção que se
tinha da essência humana. Então, a essência humana justificava as diferenças.
(SAVIANI, 1995. p. 50)

A defesa da essência como legitimadora da diferença fenece, segundo Saviani,

com o advento da burguesia que volta a defender a filosofia da essência enquanto igualdade.

Observa-se claramente que Saviani procura adequar seu olhar ao esquema tese-antítese-

síntese: os gregos defendiam a essência como igualdade, mas só para a elite, e não para a

classe trabalhadora; o pensamento medieval defende a negação da igualdade; e, por último,

realizando uma síntese superadora, a burguesia defende a essência enquanto igualdade, só que

formal. Veremos que Saviani apontará que a síntese mais acabada será dada pela classe

trabalhadora, pois esta defende a igualdade essencial não apenas no plano formal, mas no

plano objetivo, realizando a síntese suprema do progresso histórico das lutas de classe.

Segundo Saviani (1995, p. 50), a época moderna, que traz consigo a ruptura do

modo de produção feudal e a gestação do modo de produção capitalista, é o momento da

ascensão da burguesia que, nesse período, vai se manifestar como uma classe revolucionária,

advogando a filosofia da essência como um suporte para a defesa da igualdade dos homens

como um todo, acionando as críticas à nobreza e ao clero. “Em outros termos, a dominação da

nobreza e do clero era uma dominação não-natural, não-essencial, mas social e acidental,

portanto histórica” (SAVIANI, , 1995, p. 50). Enquanto classe então revolucionária, a

burguesia se colocava na direção do desenvolvimento da história, estava inserida

propositivamente no sentido imanente ao desenrolar da história humana, pois “toda postura

revolucionária é uma postura essencialmente histórica” (SAVIANI, 1995, p. 50). Nesse

sentido, a burguesia assume a bandeira da liberdade, pois é no postulado da igualdade que se

baseia a noção de liberdade. Segundo o pedagogo, “Sobre essa base da igualdade dos homens,

de todos os homens, é que se funda então a liberdade, e é sobre, justamente, a liberdade que se

vai postular a reforma da sociedade” (SAVIANI, 1995, p. 50).

Representando essa nova filosofia da essência, Saviani aponta o pensamento de

Rousseau no “Discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens”. Comentando o

filósofo francês, o nosso pedagogo resgata a idéia de que “as desigualdades (...) são geradas

pela sociedade” (SAVIANI, 1995, p. 51), haja vista que “no âmbito natural a igualdade está

preservada” (SAVIANI, 1995, p. 51). É fiada nesses princípios que a burguesia procura

substituir a sociedade das diferenças por uma igualitária, “substituindo uma sociedade com

base num suposto direito natural por uma sociedade contratual” (SAVIANI, 1995, p. 51). Ao

tecer esse raciocínio, Saviani interpreta que, para o pensamento “burguês”, a noção de
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liberdade está fundada na igualdade. Todavia, essa liberdade e igualdade são apenas formais,

são construções abstratas que fundamentam um Estado de Direito que, pretendendo-se

universal, é, na realidade, apenas a manifestação dos interesses da burguesia capitalista. Desse

modo, Saviani esclarece que:
Esse é o fundamento jurídico da sociedade burguesa. Fundamento, como veremos,
formalista, de uma igualdade formal. No entanto, é sobre essa base de igualdade que
vai se estruturar a pedagogia da essência e, assim que a burguesia se tornar a classe
dominante, ela vai, em meados do século passado (XIX), estruturar os sistemas
nacionais de ensino e vai advogar a escolarização para todos. Escolarizar todos os
homens era condição de converter os servos em cidadãos, era condição de que esses
cidadãos participassem do processo político, e ,participando do processo político, eles
consolidariam a ordem democrática, democracia burguesa, é obvio,(...) A escola era
proposta como condição para a consolidação da ordem democrática. (SAVIANI,
1995, p. 51-52)

Todavia, o desenrolar dialético da história, apontado para a elevação da classe

trabalhadora, acirra os conflitos entre burguesia e proletariado, conflitos semeados pelas

aberturas propiciadas pelo próprio advento do capitalismo. Assim sendo, Saviani explica que:
A história se volta contra os interesses da burguesia. Então, para a burguesia defender
seus interesses, ela não tem outra saída senão negar a história, passando a reagir
contra o movimento da história. É nesse momento que a escola tradicional, a
pedagogia da essência, já não vai servir e a burguesia vai propor a pedagogia da
existência. (...) Com base neste tipo de pedagogia, considera-se que os homens não
são essencialmente iguais; os homens são essencialmente diferentes, e nós temos que
respeitar as diferenças entre os homens. (SAVIANI, 1995, p. 53)

Saviani empreende uma leitura toda particular do movimento da história da

filosofia para sustentar sua idéia central, importada do marxismo: o desenvolvimento da

filosofia é o movimento dialético da noção de igualdade, e desta decorre o desenrolar dialético

da noção de liberdade: a igualdade elitista dos gregos que só dá liberdade à elite; a não

igualdade do medievo que condena a todos à determinação; o primeiro momento da síntese

dialética desse processo que é a noção de igualdade essencial da burguesia e que enseja a

liberdade formal; o momento supremo da síntese, a igualdade substancial defendida pela

classe trabalhadora, que enseja a liberdade concreta. Percebe-se, então, uma evolução positiva

ao longo da história; a crença nessa evolução é a base para se condenar qualquer pensamento

ou teoria que ponha em cheque a teleologia positiva que está presente em sua noção de

processo histórico. Sob a ótica de Saviani, as idéias pedagógicas também refletem essa

evolução; assim sendo, uma pedagogia realmente preocupada com o avanço da história não

pode defender a perspectiva da existência individual e nem a incômoda noção de que o

processo histórico é incerto em seu futuro.É nesse sentido que “a pedagogia da existência vai

ter esse caráter reacionário, i. é, vai contrapor-se ao movimento de libertação da humanidade
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em seu conjunto, vai legitimar as desigualdades, legitimar a sujeição, legitimar os privilégios.

;” (SAVIANI, 1995, p. 53).

Por isso se justifica o resgate da pedagogia da essência, porém sob um outro

paradigma, o da efetividade. Agora, não mais servindo aos interesses da burguesia, mas

contribuindo para o avanço da luta de classe. Saviani, então, afirma que, “nesse contexto, a

pedagogia da essência não deixa de ter um papel revolucionário, (...) Entretanto, nesse

momento, não é a burguesia que assume o papel revolucionário (...) a classe revolucionária é

outra” (SAVIANI, 1995, p. 53). O autor desenvolve essa linha de raciocínio para legitimar

sua própria pedagogia: a teoria crítica da educação. A escola e a educação abandonam seu

papel de meros instrumentos legitimadores da dominação burguesa que sutilmente se

manifesta via defesa da “democracia liberal”. A pedagogia proposta por essa teoria “não é

outra coisa senão aquela pedagogia empenhada decididamente em colocar a educação a

serviço da referida transformação das relações de produção” (SAVIANI, 1995, p. 85).

Saviani visa salientar e legitimar, à luz do desenvolvimento dialético, a idéia da

igualdade essencial fundando a liberdade. Para tanto, reportando-se à teoria da vara, proposta

por Lênin, visa criticar a pedagogia da escola nova, resgatando a importância da pedagogia

tradicional que, segundo ele, é essencialista. Saviani (1995, p. 71) afirma:
Creio ter conseguido fazer curvar a vara para o outro lado. A minha expectativa é
justamente que com essa inflexão a vara atinja o seu ponto correto, vejam bem, ponto
correto esse que não está também na pedagogia tradicional, mas está justamente na
valorização dos conteúdos que apontam para uma pedagogia revolucionária.

Para sustentar uma pedagogia revolucionária nos moldes marxistas, faz-se

necessário a Saviani defender a igualdade essencial como o fundamento de sua filosofia e,

conseqüentemente, da noção de liberdade efetiva que se fundamenta na também efetiva noção

de igualdade, vislumbrada na superação da sociedade capitalista. A igualdade de que fala

Saviani é a igualdade substancial do marxismo. A igualdade que um dia foi defendida pela

burguesia era formal e engendrava uma noção de liberdade também apenas formal, pois só

existia perante a lei. Já a igualdade do marxismo é a igualdade concreta e real, a igualdade na

propriedade dos meios de produção e que, portanto, gerará a liberdade efetiva, a liberdade real

e concreta, sem o jugo de um Estado burguês, o que nos remete à questão da liberdade

política. Assim, ao propor a teoria crítica da educação ele está propondo o resgate do papel

libertador da educação, papel que a burguesia abandonou com as pedagogias da existência.

2.3.2.2. A liberdade enquanto culminação do avanço histórico
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O cerne da noção de liberdade em Saviani está no fato de o autor afirmar que no

pensamento ocidental a liberdade está fundada na noção de igualdade essencial. Para tanto,

Saviani procurou fazer o percurso “dialético” da noção de igualdade. A igualdade era para

alguns, os gregos, já que o escravo não era gente; na idade média, a igualdade era negada,

todo mundo era gente, mas não eram iguais; a igualdade formal da burguesia; e, por fim, a

igualdade efetiva do socialismo.

Vimos que Saviani (1986, p. 12) abraça a noção de “leis” para o real, .indicando

que o processo histórico segue um fio condutor determinado: a história não é possibilidade,

ela é o desdobramento teleológico do motor que lhe é inerente, motor esse que, no caso do

materialismo histórico dialético, é a luta de classe. Essa dinâmica que está na base do

desenvolvimento dialético da igualdade, dá o ritmo também do desenvolvimento dialético da

liberdade. Desse modo, da forma como a noção de igualdade é lançada como tese pelos

gregos, é negada pelos medievais, reafirmada formalmente pela modernidade burguesa e será

plenamente sintetizada com o advento da supremacia da classe trabalhadora; a liberdade

também progredirá ao longo do desdobramento da história .

Segundo o pedagogo, na Grécia, a liberdade era lançada como tese, o ser humano

era identificado com o homem livre (C/f SAVIANI, 1995 p. 49-50); no entanto, esse primeiro

passo ainda não correspondia à liberdade em sua plenitude, pois a classe trabalhadora em

geral, o escravo, não era considerado ser humano, portanto, a liberdade não atingia o

proletariado. Seguindo o movimento dialético do progresso da liberdade, temos o momento da

negação, representado pelo medievo; nele pensam-se os homens como que criados segundo

uma essência predeterminada (C/f SAVIANI, 1995, p. 50), que faz a uns poucos senhores e

aos outros muitos, servos. Apesar de a essência humana ser agora um dado universal, e não

apenas dos eupátridas, a liberdade é negada, visto que, considerando-se predeterminados pela

própria divindade, que decide seu destino, só resta aos trabalhadores obedecerem

inquestionavelmente à ordem instituída. O progresso dialético da história, que traz consigo o

progresso da liberdade, atinge um nível mais elevado com a ascensão da burguesia que,

opondo-se aos privilégios da nobreza e do clero, encaminhará, junto com a classe

trabalhadora, o procedimento de resgate histórico da liberdade. Saviani afirma que o discurso

burguês expressava o seguinte raciocínio:
Os homens são essencialmente livres, essa liberdade se funda na igualdade natural,

ou melhor, essencial dos homens; e se eles são livres, então podem dispor de sua
liberdade, e na relação com os outros homens, mediante contrato, fazer ou não
concessões. (...) quem possui a propriedade é livre para aceitar ou não a oferta de
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mão-de-obra, e vice-versa, quem possui a força de trabalho é livre de vendê-la ou não,
de vendê-la a este ou aquele, de vender, então, a quem quiser. (SAVIANI, 1995 p. 51)

A liberdade estava fundada no conceito de igualdade natural entre os homens,

sendo essa liberdade o conceito legitimador da reforma do Estado e da sociedade postulada

pela burguesia. Todavia, “a história se volta contra os interesses da burguesia” (SAVIANI, ,

1995 p. 53), ou seja, o inexorável avanço da luta de classe capacitará a classe trabalhadora a

cobrar a efetiva realização da liberdade e da igualdade que a ideologia e o Estado apenas

formalmente defendem; agora, perdendo a força de sua hegemonia, a força do consenso em

torno de seus objetivos, a burguesia apresenta modificações no quadro ideológico que um dia

a serviu, que um dia a ajudou a mobilizar as camadas populares a favor do projeto que era

prioritariamente de seu interesse: a vitória sobre o clero e a nobreza. Assim sendo, dentre

outras artimanhas ideológicas, a burguesia vai propor a pedagogia da existência: tipo de

pedagogia que considera os homens não mais como essencialmente iguais e, sim, como

diferentes. Isso sugere que a liberdade da singularidade individual proposta pelo

existencialismo, que defende a autonomia individual diante das determinações teleológicas

da história, é o substrato reacionário da pedagogia da existência. Nesse sentido, importa

resgatar, em síntese elevada, a pedagogia da essência. Pedagogia que tem subjacente o

conceito efetivo de liberdade. A liberdade fundada na igualdade substancial entre os homens e

que se realiza objetivamente e não no solipsismo das opções existenciais. Esse conceito de

liberdade não se volta contra o desenvolvimento positivo da história, pelo contrário,

fundamenta a ação pedagógica progressista, aquela que coincide com o sentido próprio do

desenvolvimento histórico da humanidade.

Sem a ação concreta do homem em sociedade, sem a mobilização e participação

das camadas populares nos destinos da sociedade, a verdadeira liberdade não se efetiva.

Todavia, essa efetividade se dá pela mobilização e participação das forças coletivas, da classe

operária como um todo, não é o somatório de esforços isolados e nem pode ser registrada sua

ocorrência porque um ou outro age no sentido de sua efetivação (vimos que Saviani só

considera a elevação objetiva da concepção dialética de educação com o advento das

discussões coletivas que culminaram com a tese de Cury). No âmbito histórico desse esforço

coletivo não atuam as vontades individuais, mas as próprias determinações da dinâmica

histórica, em especial a dialética da luta de classes. Assim, o processo de desenvolvimento da

liberdade não é fruto das opções individuais, mas do próprio processo dialético impulsionado

pelo movimento de ascensão da classe trabalhadora. Então, a liberdade que está subjacente à

concepção dialética de educação, a teoria crítica de educação, é a culminação do avanço
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histórico da classe trabalhadora, avanço confirmado pela análise científica que o

conhecimento das leis do real nos propicia. A liberdade fatalmente será efetiva, porquanto

será uma das fatalidades decorrentes da própria falência do capitalismo, será uma fatalidade

da própria dinâmica do processo histórico que é movido pela luta de classe.
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2.3.3. LIBERDADE EM JAMIL CURY: A CATEGORIA IMPLÍCITA

A obra que insere Carlos Roberto Jamil Cury nas discussões pedagógicas dos anos

oitenta é “Educação e Contradição”. Esse trabalho é o desdobramento de sua tese de

doutorado, que teve como orientador Dermeval Saviani e foi defendida em outubro de 1979

pela PUC-SP. Segundo Cury (2000, p. 13), “trata-se de um trabalho muito particularmente

datado. Representa um momento em que se pretendia superar criticamente as teorias da

reprodução”. O grupo de estudo ao qual se juntava, influenciado pela orientação de Saviani,

comungava da idéia de que as teorias da reprodução16 não apresentavam uma solução que

apontasse para a superação dos mecanismos de manutenção da ordem estabelecida, apesar de

contribuírem para a compreensão crítica desses mecanismos. Como vimos, o texto de Cury

fora apontado pelo próprio Saviani como o marco objetivo da consolidação coletiva da

perspectiva dialética na educação.

Segundo o pedagogo mineiro, “Custava-nos aceitar que a educação tivesse apenas

uma dimensão que satisfizesse a reprodução das relações sociais, já que tais relações são

contraditórias” (CURY, 2000, p. 07). E é desenvolvendo a noção de contradição que o

pedagogo proporá sua crítica às teorias da reprodução. Vimos que as críticas que se faziam a

essas teorias centravam-se no argumento de que elas focavam apenas a dimensão da

reprodução das relações sociais de dominação e no papel da educação somente como reforço

dessas relações. Vimos que, sob essa perspectiva, a escola e os demais aparelhos ideológicos

de Estado eram tidos como que determinados pelas relações sociais de dominação,

impossibilitando pensar qualquer ação que, subvertendo a natureza desses aparelhos, pudesse

arregimentá-los para a subversão da própria ordem dominante. Segundo Cury (2000, p. 13),

por enfatizarem demasiadamente o caráter reprodutor da educação, as teorias da reprodução

negligenciaram a dimensão contraditória do movimento do real, que faz com que a natureza

16 Teoria da violência simbólica de Bourdieu e Passeron, 1975, e a Teoria marxista dos aparelhos ideológicos de
Estado, 1974. Ver CURY, 2000, p. 13
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dos aparelhos de Estado não seja uma essência uniforme, já que ela também expressa em si as

contradições da realidade histórica da qual é contemporânea.

Corroborando essa crítica, Saviani comenta que, sob a ótica de Bourdieu-

Passeron, a luta de classes seria impossível (1995, p 32), pois a realidade não é vista como um

movimento tenso e contraditório, mas apenas como a constante reprodução dos interesses dos

dominantes, inexistindo a possibilidade da arregimentação de qualquer aparelho de Estado

como elemento mediador entre a atual situação de dominação e a construção de uma realidade

emancipada. Assim sendo, Cury (2000, p. 13) comenta que, “nesse caso, o papel mediador da

educação, no seu aspecto especificamente educativo, tinha apenas uma mão de direção, um

sentido: o de cima para baixo”.

Como vimos, o livro de Cunha, “Educação e desenvolvimento social no Brasil”,

foi um sucesso editorial na segunda metade da década de setenta. Todavia, no início da

década de oitenta, diante das possibilidades abertas pelo novo panorama político, a impressão

de que o “sistema” dominante é invulnerável começa a mudar: a idéia de que ele tem

inúmeras “brechas” a serem “alargadas” começa a chamar a atenção.

Afinado com essas inquietações emergentes, o jovem doutor Carlos Roberto Jamil

Cury questiona os posicionamentos e as idéias de Cunha. Vimos acima que Cury destaca o

sucesso da obra, reconhecendo sua inconteste penetração nos meios acadêmicos, explicando

que ela se deve a várias razões, tais como o fato de o livro romper com o caráter abstrato dos

tradicionais textos de sociologia da educação e o fato de descer à realidade do cotidiano

escolar. Elementos que possibilitam ao leitor superar a ingênua visão da escola como meio de

ascensão social.

Todavia, ainda no referido artigo de 1981 - “A propósito de Educação e

desenvolvimento social no Brasil” –, Cury tece várias críticas ao livro de Cunha. O mote

principal é que o livro suscita “sentimentos contraditórios de indignação, impotência,

pessimismo, denúncia”. E confessa Cury (1981, p. 155): “tais sentimentos também os tive

quando da primeira leitura do texto”. O jovem doutor chega a relatar o comentário de uma

professora primária, sua aluna, que, ao ler o livro de Cunha, teria inquirido, aflita: “Professor,

então o negócio da educação é tão feio assim?” (CURY, 1981, p. 155). Outro aspecto

negativo apontado por Cury (1981, p. 157) é o fato de o livro se prender à descrição do

fenômeno educativo, à sua explicação, sem levantar as possibilidades de transformação. Para

o educador mineiro, Cunha, “ao privilegiar as categorias de reprodução, dissimulação e

inculcação, conseguiu mostrar e demonstrar a face dominadora da educação, mas ao deixar de

fazer um uso mais sistemático e explícito da realidade e categoria de contradição, dissimulou
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a face transformadora da mesma”. (Cury, 1981, 157). Continuando, Cury salienta que “as

contradições carregam o novo. E o novo, em germe no contexto da “Educação e

Desenvolvimento”, poderia ter sido apontado.” (Cury, 1981, 160). Por fim, Cury afirma que

“uma outra questão, sobre a qual o livro passa ao largo em termos de conceituação, é a

hegemonia. A distinção gramsciana entre dominação e direção torna-se importante,

especialmente no caso da educação. Não para incidir num dualismo entre coerção e consenso,

mas para apontar a dialética entre um e outro”. (Cury, 1981, 161)

2.3.3.1 Contradição e Hegemonia

Como indica o próprio título de seu livro, a noção de contradição é a pedra

angular das reflexões de Jamil Cury. O autor (CURY, 2000, p. 19) parte do princípio de que a

contradição é uma categoria chave do real e de que, portanto, o papel social da educação não

pode ser pensado sem levar em conta que sua efetivação expressa a tensão da contradição

própria do real. Nesse sentido, Cury (2000, p. 30) afirma: “A contradição não é apenas

entendida como categoria interpretativa do real, mas também como sendo ela própria

existente no movimento do real”.

O autor usa o termo contradição no sentido da tensa unidade dialética dos opostos.

A realidade histórica não é pensada como uma substância uniforme, mas como um complexo

de forças e atores que se confrontam entre si. É redundante lembrar que essa concepção

defendida por Cury é inspirada no ideário marxista, sendo as contribuições de Gramsci o que

o diferencia do marxismo estruturalista das teorias da reprodução, pois, ao propor a noção de

hegemonia, o pensador italiano libera os elementos da supra-estrutura ideológica, dentre esses

a educação, da sina de serem apenas um mero epifenômeno da infra-estrutura econômica. Fiel

a Gramsci, Cury (2000, p. 48) assim a define: “A hegemonia é a capacidade de direção

cultural e ideológica que é apropriada por uma classe (...) articulando seus interesses

particulares com os das demais classes de modo que eles venham a se constituir em interesse

geral”.

A novidade do enfoque gramsciano é que a dominação ideológica não é tida como

um reflexo mecânico e direto da dominação econômica. A classe dominante, para tornar-se

ideologicamente dominante, ou seja, para tornar-se legitimamente a classe condutora da

sociedade, necessita da aquiescência de todas as demais classes aos seus projetos,

constituindo seus interesses específicos como sendo interesses gerais. Essa aquiescência não

se instala mecanicamente quando se atinge a supremacia econômica, ela necessita ser
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construída, o consenso necessita ser conseguido em torno dos projetos apresentados pela

classe economicamente dominante, para que assim ela se torne também a classe politicamente

dirigente. A escola é um dos elementos chave para a construção desse consenso, pois, nela, o

ideário que serve aos interesses dominantes pode ser difundido como pensamento racional e

legítimo.

O sutil trabalho de construção do consenso abre a possibilidade para que algumas

reivindicações da classe subalterna sejam aceitas, a título de tê-las inseridas no processo

maior de legitimação dos interesses cruciais dos dominantes.

Abre-se, então, uma brecha17 na dominação, estabelecendo uma relação tensa

entre as propostas apresentadas pela classe dominante e as reivindicações dos subalternos. O

movimento dialético não é uma prerrogativa exclusiva da infra-estrutura, a contradição

inconciliável entre força de trabalho e propriedade dos meios de produção, não é a única

contradição que instiga o movimento da história. No campo da supra-estrutura, também

existem contradições inconciliáveis, que têm sua dinâmica própria, por exemplo, segundo a

ótica gramsciana, a contradição entre a cultura erudita e a cultura das massas. Assim sendo, os

aparelhos ideológicos de Estado,se assim quisermos identificar os elementos de formação do

consenso apontados por Gramsci (Igreja, imprensa, escola e outros), não são infalíveis

mecanismos de reprodução. Como foi dito, eles também trazem em si a contradição e

incompletude próprias do real. Efetivamente, também estão à mercê da força transformadora

que venha das classes subalternas, que pode transformá-los de agências da reprodução em

espaços de emancipação, não expressam apenas uma mão de direção que vem de cima para

baixo. Nesse sentido, Cury (2000, p. 48) atesta que:
Essa infiltração por baixo permite superar, de um lado, o economicismo, já que se
pode pensar, no contexto do domínio burguês, a direção dos subalternos; e, de outro
lado, permite superar a visão redutiva do Estado a um exclusivo aparelho de coerção,
uma vez que o Estado de classe nem sempre é hegemônico.

A escola e a educação, portanto, não estão condenadas à reprodução das relações

de dominação, podem ser pensadas como meios de construção da emancipação das classes

subalternas. Pois também se fazem presentes na escola e na educação as tensões geradas pelas

relações de classe, pelos conflitos entre cultura erudita e popular e pelos conflitos gerados

pela busca do consenso em torno das idéias dominantes. Ou seja, “a educação então não

17 A idéia de brecha na dominação é tão recorrente e consensual no discurso da perspectiva gramsciana, que o
termo “brecha” acaba assumindo o status de noção teórica. Apenas Guiomar Namo é que se posicionará contra
ela.
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reproduz as relações de classe, mas estas se fazem presentes na educação” (CURY, 2000, p.

14).

2.3.3.2 Liberdade: a categoria implícita

Procurando salientar a noção de contradição, para que se possa pensar a educação

enquanto meio de superação da dominação capitalista, o autor apresenta a articulação da

noção de contradição com quatro outros conceitos; esse conjunto constitui as cinco categorias

segundo as quais a educação deve ser pensada: as categorias da contradição, totalidade,

mediação, reprodução e hegemonia (C/f CURY, 2000, p. 15).

A categoria da contradição é tida pelo autor como que uma “lei”, “dado o seu

alcance globalizante” (CURY, 2000, p. 27). Ela é o fundamento do método dialético, pois

expressa o movimento mais natural da realidade, sendo seu próprio motor interno (C/f CURY,

2000, p. 27). A categoria da totalidade propõe a conexão dialética do particular com o todo,

salienta a interação entre os processos em movimento no real (C/f CURY, 2000, p. 27).

Reforçando a totalidade, temos a categoria da mediação, que expressa os meios e agentes de

interligação entre as diversas dimensões da realidade, pois “o real não é visto numa

divisibilidade de processos” (CURY, 2000, p. 27). Uma outra categoria é a própria

reprodução. O autor (CURY, 2000, p. 28) não nega a pertinência em si dos processos de

reprodução, pois qualquer sociedade tende à sua autoconservação; todavia, a longevidade de

um determinado processo de reprodução é proporcional ao acirramento das contradições

implícitas em tal processo. Assim sendo, sob essa ótica, a categoria da reprodução é

necessária para que se avolumem, ainda mais, as contradições de uma dada realidade. Por fim,

temos a categoria da hegemonia, que é exigida quando da reprodução não coercitiva das

relações sociais. Para que o Estado, enquanto representante dos interesses da classe

economicamente dominante, possa manter-se legítimo aos olhos das classes subalternas, faz-

se necessário que ele reproduza constantemente o consenso em torno dos interesses

dominantes. As agências de socialização, que fazem a mediação entre as classes e a

adequação de cima para baixo dos diversos interesses, são arregimentadas para a tarefa da

construção do consenso, atenuando as contradições manifestas. A classe dominante, então,

por intermédio dos aparelhos e agências do Estado, procura exercer seu domínio não por

arbítrio, mas por uma direção intelectual e moral (C/f CURY, 2000, p. 51). Essa direção

consensual é o próprio exercício da hegemonia. A compreensão crítica do movimento do real

proporcionada pela utilização da categoria da hegemonia permite a percepção não
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determinista sobre o fenômeno da reprodução e a importância do acirramento da contradição

para o processo de transformação da realidade.

Diante dessas categorias, o autor defende a possibilidade de uma ação contra-

hegemônica, sendo a escola e o processo educativo espaços privilegiados para os atos que

visem pôr em cheque o discurso da classe dominante e o consenso que o Estado pretende criar

em torno delas, rompendo, assim, com a visão determinista dos teóricos da reprodução para

quem a escola e as demais agências de socialização são determinadas por uma única

possibilidade de ação: a de reproduzirem as relações de dominação e poder.

A questão que agora queremos levantar é que o autor não salienta ou não percebe

que, fundando a possibilidade de uma ação contra-hegemônica, melhor dizendo, fundando a

própria oposição ao determinismo das teorias da reprodução, está a noção de liberdade.

Resgatando o conceito kantiano de “condição de possibilidade”, temos que a noção de

liberdade é a condição para que se torne possível uma alternativa às necessárias

determinações das relações de produção sobre o conjunto das relações e processos sociais que

compõem a realidade em sua totalidade. A noção de liberdade que aqui salientamos é a

própria noção metafísica: o oposto lógico às noções de necessidade e determinação. Antes de

se opor ao determinismo das teorias da reprodução, o autor já tem implícita a idéia de que,

além das determinações necessárias, o pensamento teórico ocidental trabalha com a noção de

liberdade. Sem a noção de liberdade enquanto fundamento, não seria possível pensar uma

alternativa ao determinismo. A própria noção de contradição pressupõe a noção de liberdade

enquanto o oposto conceitual da noção de necessidade. Haja vista que, entendendo

contradição como a tensão dialética instaurada pela unidade de opostos, essa tensão será tanto

mais dialética, ou seja, tanto mais contraditória quanto mais autônoma for a identidade dos

elementos em oposição, pois, se o movimento tenso dessa unidade apontasse para a suprema

determinação de um sobre o outro, teríamos, no limite, a supressão da contradição, não pela

síntese elaborada da tensão dialética, mas pela supremacia e incorporação de um dos

elementos pelo outro, negando qualquer possibilidade de superação sintético-dialética.

Todavia, a noção de liberdade não é trabalhada no nível das categorias que,

articuladas, são, segundo o autor, os elementos conceituais que nos ajudem a pensar o

processo educativo para além de uma mera reprodução das relações de dominação. Ao longo

do texto “Educação e contradição”, a própria palavra “liberdade” é mencionada não mais que

uma meia dúzia de vezes.

Comparando a classe proletária, nos dias de hoje, com a burguesia no fim da idade

média, o autor (CURY, 2000, p. 19)comenta que, assim como a burguesia um dia reverteu a
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dominação do poder feudal, a classe proletária pode também reverter a dominação burguesa.

Todavia, isso só é possível se pensarmos que o poder de uma classe dominante sobre a

subalterna, apesar de se escorar em estruturas e mecanismos de dominação os mais sólidos

possíveis, não é absolutamente determinante; tais estruturas e mecanismos, apesar de se

constituírem como que uma realidade necessária, trazem em si brechas que vão se alargando

com o acirramento das contradições. Pressupor essas brechas só é possível se também

incorporamos a noção de liberdade em nosso ideário, fazendo o contraponto às determinações

necessárias. A noção de liberdade é condição de possibilidade para que pensemos na

existência de brechas nas estruturas de dominação. Nesse sentido, o autor comenta: “Segundo

Gramsci, a superestrutura não é só uma instância, mas um arranjo orgânico com a base

estrutural da formação social (bloco histórico). A ideologia não é, então, um mero reflexo

mecânico da base estrutural” (CURY, 2000, p. 52).

Para que a relação entre a ideologia e a base estrutural seja pensada não como uma

determinação necessária, a condição é que a liberdade e a autonomia da esfera supra-

estrutural sejam possíveis. Em outras palavras, para que a base estrutural não condene a

supra-estrutura ideológica a ser uma mera reprodução sua, a condição é que seja possível a

liberdade das agências e dos aparelhos de Estado, tais como a educação, em agir contra a

hegemonia da classe economicamente dominante. A totalidade dos processos e das relações

sociais que constituem a realidade manifesta-se enquanto uma tensa relação dialética; se o

único sentido dessa relação fosse a mera reprodução das relações dominantes, a história

humana jamais teria avançado; por exemplo, a burguesia jamais teria triunfado ao substituir o

modelo de sociedade feudal pelo seu projeto. Para alcançar esse triunfo, a burguesia teve que

conduzir uma série de processos, cada qual imerso em sua própria tensão dialética, dentre eles

o processo educacional e de produção do saber. Cada processo tem sua dinâmica específica,

ou seja, tem os elementos que lhe são necessários. O conjunto das sínteses superadoras

constitui uma nova totalidade, constitui uma nova ordem de relações de poder. O pedagogo

mineiro reconhece a educação “como um elo dessa cadeia de sínteses que possibilita

caminhar para a liberdade a partir da consciência da própria necessidade” (CURY, 2000, p.

52). Todavia, não dá à noção de liberdade o status dado às outras categorias. A liberdade fica,

então, como uma categoria implícita, não mencionada.
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2.3.4. GUIOMAR NAMO DE MELLO: A LIBERDADE COMO EMANCIPAÇÃO DA

VIDA CONCRETA

A pedagoga participou ativamente do processo de redemocratização política nos

finais dos anos setenta e início dos oitenta, tendo sido secretária de educação do primeiro

governo eleito para a cidade de São Paulo (Mário Covas) após o longo período de indicações

arbitrárias. Ao longo da década de oitenta, a autora conquistou o privilégio de atuar e pensar a

educação na perspectiva do poder público, tanto na sua dimensão executiva quanto legislativa.

Depois de quatro anos à frente da secretaria de educação (1983-1985), foi eleita deputada

estadual, presidindo a comissão de educação. Encerrado seu mandato (1991), presta serviços

ao Banco Mundial e ao Banco Interamericano de Desenvolvimento. As vitórias e as derrotas,

os prêmios e os ônus dessa experiência são citados pela autora na apresentação do livro

“Cidadania e Competitividade: desafios educacionais do terceiro milênio”.

A preocupação da autora com os problemas imediatamente concretos da educação

sobressai já na sua primeira obra, “Magistério de primeiro grau: da competência técnica ao

compromisso político”. Nela, a autora (MELLO, 1983, 13) testemunha que:
A seletividade a que é submetida a clientela da escola elementar no Brasil, e que se
expressa nas altas taxas de fracasso escolar entre alunos de baixa renda, está
fartamente documentada ... se o menciono é porque meu inconformismo e minha
inquietação diante dessa seletividade constituem a motivação original deste estudo.

A preocupação prática da autora sobressai de tal forma que a base teórica das

discussões levantadas nesse livro não apresenta grande inovação, escora-se nos textos de Cury

(que fora seu avaliador na banca de doutorado e contemporâneo na PUC-SP) e Petit18, críticos

das teorias da reprodução. Via incorporação das categorias trabalhadas por Cury, tais como

mediação, contradição e hegemonia, a autora também aciona alguns elementos conceituais

18 Vincente Petit (“Les contradictions de ‘La Reproducion’”).
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gramscianos (C/f MELLO, 1983, p. 28-30 e 38). Sobre a contribuição de Cury nesse seu

trabalho, a pedagoga afirma:
Devo registrar que parte das reflexões que apresento no Capítulo I sobre a questão do
saber escolar e sobre a divisão de trabalho na escola, devo a Carlos Roberto Jamil
Cury (...). As considerações que Cury teceu para a argüição da tese me estimularam a
refletir melhor sobre alguns pontos, elaborar mais meu pensamento a respeito, e
incorporar à presente versão idéias que tornaram mais completa a abordagem teórica.
(MELLO, 1983, p. 11).

Nesse sentido, comentando o papel da escola que, para corresponder ao

aperfeiçoamento das forças produtivas, tem que dar algum grau de instrução às classes

subalternas, a autora afirma que mesmo assim a escola não é um mero aparelho reprodutor da

dominação de classe, pois ela deve ser pensada “não apenas como um momento da estrutura

social, que apenas reproduz essa mesma estrutura, mas como parte do movimento

contraditório nela existente” (MELLO, 1983, p. 21).

2.3.4.1 O sentido político da competência técnica

Além do prefácio de Jamil Cury, na orelha do livro “Magistério de primeiro grau:

da competência técnica ao compromisso político”, temos Saviani apresentando elogiosamente

o trabalho da pedagoga. Ali, ele atesta a riqueza dos desdobramentos possibilitados por esse

trabalho. Segundo Saviani, a riqueza filosófica do texto se dá “por representar, sem

necessidade de o proclamar, um bom exemplo da fecundidade da concepção dialética da

filosofia da educação” (MELLO, 1983, orelha da contracapa). Como vimos, Saviani entende

por concepção dialética de filosofia da educação aquela que trabalha com noções como luta

de classe e revolução, na qual a educação é uma peça chave nos embates a favor da conquista

da hegemonia por parte da classe trabalhadora. É bem verdade que Guiomar, no seu primeiro

texto, ainda utilizava os elementos conceituais da esquerda marxista. Porém, desde esse

trabalho, ela já aponta claramente que não comunga do ideário revolucionário para a

educação, pelo menos a ponto de ser considerada um bom exemplo da concepção dialética de

educação, nos moldes que Saviani definia. Desde os seus primeiros escritos, a autora

estabelece um claro distanciamento com relação ao discurso da maioria dos marxistas,

inclusive do próprio Saviani, refletindo no papel que ela dedicará à escola. A autora utiliza-se
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da leitura do próprio Marx19 para demarcar uma posição distinta daquela situada por Saviani e

pelos demais representantes do grupo da PUC-SP, inclusive Cury.

Segundo a autora, Marx distingue o papel da formação política do papel da

formação educacional: “é possível perceber que Marx não confundia a formação política do

trabalhador com a escolarização institucionalizada” (MELLO, 1983, p. 32). E continua:
Não parece haver qualquer ilusão por parte dele [Marx] quanto a um possível papel
revolucionário desta escola, (...) Tudo isso, longe de retirar o caráter político da
escola, ao contrário, o afirma e repõe na perspectiva de um momento histórico
determinado. (MELLO, 1983, p. 33)

O ponto crucial é que ela não trabalha com a idéia de arregimentar a escola, em

especial o sistema escolar público, como um aparelho de luta hegemônica: sua preocupação

sempre foi a da competência técnica e da necessidade política dessa competência. Segundo a

ótica da autora, a principal tarefa do educador e a função primordial da educação estão em

fazer do sistema educacional e da educação por ele propiciada um instrumento de capacitação

técnico-científica que emancipe o homem da condição de pobreza, que lhe possibilite a

melhoria da qualidade de vida: o papel político da educação é, antes de qualquer outro,

fornecer à classe trabalhadora os instrumentos para sua inserção no mundo do trabalho Assim

pensando, a autora se afasta daqueles que imaginavam a função política da escola e da

educação enquanto prioritariamente uma função revolucionária. Nesse sentido a autora atesta:
No meu modo de entender esta escola brasileira hoje, sua contribuição política está
na dependência de ela conseguir realizar bem, e cada vez melhor, seu modo de ser e
de aparecer: transmissora de conhecimentos úteis também aos dominados,
promotora de oportunidades de melhoria de vida. É esse seu sentido propriamente
político e, como tal, contraditório. (MELLO, 1983, p. 33)

Por conseguinte, o papel do educador deixa de ser exclusivamente o de um guia

político, que arregimenta e conduz a escola à ação contra-hegemônica. O professor também

está sendo um agente político quando prioriza a sua eficiência em construir junto com seus

educandos o saber técnico-científico. Assim, a autora afirma que “o sentido político em si, de

prática do professor, se realiza também pela sua incompetência ou competência técnica”

(MELLO, 1983, p. 15).

A competência técnica à qual a autora se refere não é a reformulação do

tecnicismo behaviorista, que imperou no sistema educacional do país durante a década de

setenta. No texto “Educação Escolar”, a autora esclarece que:

19 A sua leitura de Marx é de certa forma influenciada pela leitura de Petit. O autor francês critica a teoria da
reprodução ,resgatando o caráter de contradição que o filósofo alemão atribuía à educação: ao mesmo tempo que
aumenta a competência técnica do trabalhador, favorecendo a produção de bens, confere-lhe também a posse do
saber historicamente sistematizado, favorecendo a ampliação de sua visão política. (C/f CUNHA, 1979, p. 102)
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“Essa competência técnica [a que ela defende] não se identifica com o tecnicismo
para o qual só importam os meios. Há um sentido político na forma competente de
ensinar, porque não se está pretendendo ensinar a qualquer aluno, nem a um
modelo abstrato de criança, mas às crianças concretas, isto é, àquelas sobre as quais
o fracasso e a exclusão da escola incidem maciçamente” (MELLO, 1986, p. 79).

A pedagoga ainda reforça que:
“O que se busca é uma escola identificada com os interesses e necessidades da
grande maioria constituída pelas classes subalternas. Supor que ela possui
autonomia para ser plenamente uma ‘escola do oprimido’ ou uma ‘escola da classe
trabalhadora’, antes que a classe trabalhadora tenha assumido o controle do
conjunto da sociedade, é extremamente perigoso no meu modo de entender.
Precisamos ter um projeto na cabeça, mas os pés neste chão, que é situado e datado
historicamente. Não se pode tratar apenas de pensar na educação e na escola
alternativas, deixando de lado a questão de que as crianças das classes populares
precisarão sobreviver nessa escola que temos, para se apropriarem dela.” (MELLO,
1986, p. 44)

Apesar de não tecer maiores rebuscamentos em sua fundamentação teórica, e

talvez por isso, as idéias da autora nos apresentam um problema no mínimo interessante: ela

critica a teoria da reprodução sem se escorar na noção de hegemonia, critica a reprodução,

resgatando o estruturalismo implícito de Marx, ou seja, critica uma idéia baseada no

estruturalismo cultural, resgatando o estruturalismo economicista de Marx. Vejamos como

isso se dá.

Primeiramente, observemos que a pedagoga critica a idéia de que em meio à

relação de dominação existem brechas pelas quais possamos alargar o espaço de passagem

dos interesses e do poder dos dominados. Pois, apesar de lidar com alguns elementos

conceituais gramscianos, via categorias trabalhadas por Cury, a autora critica a teoria da

reprodução escorada mais em Petit (crítica ao estruturalismo da teoria da reprodução) que em

Gramsci (crítica à dominação hegemônica da burguesia).

Vimos que Cury trabalha com a idéia de que se abre uma brecha na dominação

quando o ideário que serve aos interesses dominantes é posto em cheque, trincando o

consenso hegemônico em torno de suas idéias. A sutil ação contra-hegemônica abre a

possibilidade para a aceitação de algumas reivindicações dos subalternos, estabelecendo uma

relação tensa entre as propostas apresentadas pela classe dominante e essas reivindicações.

A autora, ao se fiar nos textos do próprio Marx, para se opor à idéia de brecha,

acaba apresentando uma terceira via para a relação escola-sociedade. A escola não é nem um

instrumento de aprofundar brechas e nem é o aparelho que mecanicamente reproduz a

ideologia dominante: o apuro técnico-científico da escola é a essência de seu papel político,

que nem reproduz a ideologia dominante, por fornecer ao trabalhador um saber emancipador,
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e nem é um instrumento de contra-ideologia, pois está voltada para a qualidade de ensino e

não para a mobilização política imediata.
“Trata-se de decidir se o educador que não concorda com a seletividade e quer
tornar mais democrática a nossa escola tem algo a fazer dentro dela, ou se apenas
lhe resta a opção dos demais cidadãos, isto é, atuar na sociedade em geral no
sentido de promover – por vias cuja orientação não interessa discutir aqui – a
transformação dos determinantes estruturais mais amplos. Se decidimos por essa
segunda alternativa, faz pouco ou nenhum sentido estudar a escola, (...) de pouco
adianta conhecermos a escola que temos se, ao mudar a sociedade, ela se
transformará automaticamente em outra. (...) Ao contrário, admiti desde o início
que, se a escola é parte inseparável da totalidade do social- e é exatamente isso que
me obriga a reconhecer que ela é determinada pelos fatores econômicos amplos –,
então ela apresenta internamente as mesmas relações de mudança e de reprodução
que caracterizam aquela totalidade. Isso significa dizer que agir dentro da escola é
também agir na sociedade da qual ela não pode ser separada. Em palavras mais
simples: há o que fazer, nesta escola existente, para quem, como eu, quer torná-la
menos seletiva e elitista do que ela é hoje. E não se diga que a questão é de
simplesmente aproveitar as brechas do sistema, o que nos relega à condição de
eternos espectadores dos enganos do poder dominante para atuar onde ele, poder,
foi incompetente.” (MELLO, 1983, p. 13- 14)

2.3.4.2 A liberdade enquanto emancipação concreta

Tendo Cury por baliza, a noção de liberdade aflorada nos textos de Guiomar

também não deixa de aludir à noção de condição de possibilidade, necessária para que se

possa pensar uma alternativa às teorias da reprodução. Todavia, a autora descola-se de Cury e

dos demais gramscianos ao resgatar a perspectiva original de Marx, para quem a discussão da

liberdade deve se afastar da especulação metafísica. Para o pensador alemão, os filósofos

perderam muito tempo tentando criar modelos explicativos sobre o mundo e os homens. E

mesmo que arvorassem a defesa da liberdade, a libertação concreta do homem não deu sequer

um passo adiante, apesar de toda especulação produzida. Como vimos, em Marx somente é

possível a libertação concreta através dos meios concretos de avanço das forças produtivas (o

progresso tecnológico das indústrias, a melhoria do comércio e da agricultura), pois a

libertação se efetiva por condições históricas (C/f MARX & ENGELS, 1987, p. 65).

Resgatando a perspectiva original de Marx, a pedagoga sugere a noção de

liberdade enquanto emancipação da classe subalterna diante das dificuldades da vida material.

A liberdade, assim como para Marx, é pensada em seu aspecto concreto e como resultado do

avanço das forças produtivas. Assim sendo, a educação defende a liberdade e a escola

contribui para a libertação quando se preocupam em capacitar o homem a se inserir cada vez

mais no mundo do trabalho e da produção, para que assim possam acelerar o processo de

desgaste do modo de produção capitalista que, inexoravelmente, ocorre na medida em que se

dá o avanço das forças produtivas. Portanto, a escola tem uma função em si que não pode ser
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confundida com a dos sindicatos e das organizações de representação de classe: a escola e a

educação devem fornecer as ferramentas técnico-científicas para que as classes subalternas

possam, ao mesmo tempo que se incorporam ao mundo do trabalho, ampliar sua presença nos

espaços de poder.
“Na medida em que o discurso idealista nos leva a olhar para a frente, no horizonte,
esquecendo onde estão os nossos pés, acabamos por relegar a um segundo plano os
processos imediatos de ensinar a ler e a escrever, de ensinar competente e
corretamente, de transmitir bem o conteúdo do saber escolar. E esquecemos que
milhares e milhares de professores, bem como milhões e milhões de alunos, estão
envolvidos nessa situação escolar hoje. Ignoramos essa realidade quando voltamos
totalmente os nossos olhos para uma escola ideal ou para uma escola totalmente
crítica, ou ainda para uma educação (como gostamos de chamar) revolucionária.”
(MELLO, 1986, p. 60)

A autora nos faz crer que o grande interesse da classe dominante pela escola é o

de que ela seja inepta e ineficiente, que sempre mantenha a classe subalterna num grau

inferior no acesso ao saber e à técnica. A educação tem que ser competente e não política,

pois, quanto mais competente o trabalhador, maior o avanço das forças produtivas, e maior

será também o avanço da libertação. Assim sendo, a grande ação política da escola é tornar-se

extremamente eficiente e de qualidade. Seguindo esse caminho, tanto a educação quanto a

escola estarão contribuindo para a revolução real das condições reais de vida na qual se

encontra a imensa maioria da população.
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2.3.5 OS GRAMSCIANOS EM GERAL

O pensamento gramsciano, como vimos, influenciou em vários cantos do país um

grande número de educadores ao longo dos anos oitenta. Em torno do núcleo irradiador na

PUC/SP, tivemos diversos nomes que podemos destacar. Em comum a idéia que a liberdade

deve se manifestar concretamente, sendo essa manifestação uma conquista das forças

populares e tendo a educação um papel fundamental.
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2.3.6. PAOLO NOSELLA: ESCOLA E AUTONOMIA

Paolo Nosella é uma das melhores expressões da aplicação do pensamento

gramsciano sobre a problemática de Educação. Nosella, em suas reflexões, extraí, de forma

coerente com o conceitual que abraça, o marxismo-gramsciano, as relações políticas que

envolvem a escola.

Vimos que Gramsci, ao modo marxista, reafirma que a discussão sobre a

liberdade tem que abordar as condições concretas de sua realização. Todavia, não deixa de

trazer para a questão da liberdade elementos conceituais apresentados por Kant, notadamente

a noção de “condição de possibilidade”. Em Gramsci (1981, p. 47), a liberdade, cuja medida

contribui para definir o homem, é posta como a possibilidade de reversão positiva da carência

das condições de vida. A liberdade é a possibilidade de superação da dominação e

expropriação, que, apesar de ainda serem efetivas, não são necessariamente determinadas: há

a possibilidade da transformação do real.

2.3.6.1 O Debate Nosella/Guiomar

O ano de 1983 testemunhou um dos mais significativos debates travado por dois

então representantes da esquerda pedagógica no Brasil: a controvérsia entre a defesa do papel

político da competência técnica, defendida por Guiomar Namo de Melo, e a defesa do papel

político como o sentido primaz da competência técnica, defendido por Paolo Nosella.

Vimos que Guiomar defende que a competência técnica pode possuir um sentido

político. Vimos também que desde seus primeiros trabalhos ela já apontava que não

comungava da idéia de ter a escola como palco do teatro revolucionário. A autora (MELLO,

1983, p. 32) diferencia o papel da formação política do papel da escolarização

institucionalizada. No entanto, salienta que isso não retira o caráter político da escola, pois

continua inserindo-o no contexto do necessário avanço histórico, cuja força reside no avanço
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objetivo da classe trabalho, que, por sua vez, passa por seu progresso intelectual. Por sua vez,

vimos que Nosella defende a escola enquanto espaço da ação contra-hegemônica: as ações

efetivadas pelos trabalhadores da educação, os potenciais senhores da escola, contribuem para

a libertação da classe trabalhadora como um todo, pois, transformam a escola de um

instrumento da reprodução da dominação em um instrumento de luta revolucionária. Vimos

que, escorada nos textos do próprio Marx, Guiomar localiza a escola no contexto da evolução

das forças produtivas, distinguindo o papel e a ação dos partidos do papel e da ação da escola,

notadamente do sistema público de educação. Já Nosella, então gramsciano empedernido,

defendia a escola como espaço de luta política e como um dos atores principais no processo

de revolução política, reafirmando um dos principais petitio principii do marxismo: a noção

de revolução.

Assim sendo, para Paolo Nosella, a idéia de que se pode chegar ao compromisso

político pela competência técnica soa como uma “tese bastante confusa” (NOSELLA, 1983,

p. 91). Haja vista que reaviva o fantasma do behaviorismo na discussão pedagógica. Nesse

sentido, afirma Nosella: “tememos que (...) a tese em pauta possa representar, na prática, uma

volta a um novo e disfarçado tecnicismo pedagógico” (NOSELLA, 1983, p. 91). Segundo o

pedagogo, isso se dá devido ao fato de que Guiomar não historiciza a noção de competência,

ou seja, ela não precisa a diferença “entre o conceito de competência para a cultura dominante

e para as classes emergentes” (NOSELLA, 1983, p. 91). Segundo o pedagogo ítalo-brasileiro,

isso “deixa transparecer que a competência técnica é uma categoria em si, universal, acima

dos interesses de classe. (...) Afirmar, portanto, que são necessários professores competentes,

sem definirmos o ponto de vista das duas culturas historicamente em luta, equivale a afirmar a

neutralidade científico-cultural” (NOSELLA, 1983, p. 92). O pedagogo completa afirmando

que “esse saber-fazer não pode ser um momento que precede o horizonte político, pelo

contrário, ele é já uma concretização de determinada linha política” (NOSELLA, 1983, p. 96).

Analisando as críticas de Nosella a Guiomar, tomamos o desvio que nos afasta da

tarefa de entrar no mérito das questões. Ou seja, evitando comentar a pertinência dos

comentários de Nosella ou das idéias de Guiomar, reconhecemos, no entanto, uma certa

coerência interna no discurso de Nosella contra Guiomar. Apesar de nos parecer que o

pedagogo tece um conjunto de deduções fracas acerca das idéias de Guiomar e não uma

análise da estrutura do discurso, no conjunto, sua crítica nos parece lógica - dentro do

universo conceitual por ele abraçado. Notamos que Nosella não comprova que a pedagoga

concretiza com sua proposta uma linha política “burguesa” e muito menos que as idéias de

Guiomar são uma volta ao tecnicismo (de que, para nós, dentre os pedagogos que afloram na
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década de oitenta, o exemplo mais aprimorado é Maria Virgínia, da UFSM): ele apenas teme.

E esse temor lhe é coerente. Vejamos...

Poucos daqueles que citavam Gramsci nos idos de oitenta (principalmente após o

livro “Educação: do senso comum à consciência filosófica”, de Saviani, ter se tornado um dos

grandes sucessos do mercado editorial nacional) se apropriavam com profundidade do

pensamento gramsciano como Nosella, que tem a vantagem de lê-lo no original e de ter

vivenciado a realidade político-cultural italiana. Apesar de as inferências de Nosella sobre as

idéias de Guiomar nos parecerem ilações, o temor, como dissemos, é coerente.

Em Guiomar, a escola deixa de ser espaço do discurso político revolucionário; o

papel político da escola é o de contribuir para o aprimoramento dos agentes da força

produtiva, ou seja, contribuir para o aprimoramento da formação intelectual do trabalhador.

Ao professor cabe tornar-se competente no seu papel de formador intelectual. Em síntese,

Guiomar defende a primazia da capacitação profissional do professor antes de sua militância

política.

Nosella nos parece temer que, ao se propor chegar ao compromisso político pela

competência técnica, se enfraqueçam a convicção e o ideário revolucionário por parte dos

trabalhadores da educação. E que tal enfraquecimento esmaeça a tensão instaurada entre os

interesse subalternos e os interesses dominantes, tensão que é um dos combustíveis do

movimento revolucionário. Pois o ajuste do foco da mira na competência técnica fatalmente

desvia o olhar da natural distinção entre os referidos interesses. Para Nosella, a escola

autônoma é apenas aquela que se assume como mais um espaço da luta contra-hegemônica,

como mais um espaço para o discurso revolucionário. Diferente de Guiomar, o único papel

político que a escola pode exercer, no sentido de contribuir para a ascensão da classe

trabalhadora, é o de ser revolucionária. Qualquer coisa fora disso é uma concessão aos

interesses da burguesia.

O calor do debate acaba suscitando a intermediação de Saviani,que fora orientador

tanto de Guiomar quanto de Nosella; o educador sugere uma síntese superadora que ultrapasse

a falsa polarização entre a competência técnica e o envolvimento político. (Saviani, 1983)

Passados mais de vinte anos, constata-se que o temor de Nosella tinha

fundamento, pois, realmente, a presença do papel revolucionário da escola nos discursos foi

paulatinamente deixado de lado quando gradualmente as questões de transmissão de

conteúdos, de currículo e até mesmo de interação com a comunidade foram ocupando espaços

no debate pedagógico. O que nos resta saber é se o esmaecimento do tom revolucionário nos
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discursos pedagógicos se deve à vitória ideológica da burguesia ou à falência da noção de

revolução enquanto paradigma para a pedagogia e para as demais reflexões sociais.

2.3.6.2 A autonomia da escola

Tendo Gramsci como marco teórico, os textos do pedagogo manifestam

claramente a idéia de que a escola e o professor não estão condenados à reprodução, não estão

condenados a ser agentes das relações que dominam e expropriam a sociedade. Vimos que, na

concepção estruturalista-reprodutivista à escola não resta outro papel senão o de ser um

aparelho reprodutor da condição de submissão imposta sobre a maioria da sociedade, não

restando ao professor outro papel senão o de ser ao mesmo tempo vítima e algoz da violência

que se perpetra. As reflexões de Nosella se opõem a esta concepção: a autonomia da escola é

condição de possibilidade para que se possa dar um novo norte político a ela.

Ao modo crítico-kantiano de fazer reflexões, talvez inspirado pela sugestão do

próprio Gramsci de que se deveria ler Kant com mais atenção, o pedagogo ítalo-brasileiro

sistematiza uma antinomia referente à autonomia da escola nos termos de sua direção pela

classe trabalhadora. Ou seja, apresenta duas verdades opostas entre si no que se refere à

relação trabalhadores/escola. No pensamento kantiano, a formulação das antinomias conduz à

crítica sobre as condições de possibilidade da validade das afirmações. Kant nos coloca diante

da tarefa de pensarmos sobre a tensa relação entre determinação e possibilidade, necessidade

e liberdade. Trechos dos textos de Nosella sugerem que ele, grosso modo, se pauta por tal

procedimento. Pois afirma o pedagogo que “a escola é um fenômeno que justifica duas

afirmações contrárias: que o trabalhador intelectual é o dono real da escola, porque é ele que a

faz; e que o trabalhador intelectual não é o dono real da escola, porque lhe foi subtraída pelo

gerente do capital” (NOSELLA, 1982, p. 96). Será a partir da análise dessa antinomia que o

pedagogo defenderá a autonomia da escola.

Para Nosella, a escola, por ser efetivada pelo trabalho de agentes oriundos dos

próprios segmentos subalternos da sociedade, não está sujeita à manipulação absoluta por

parte dos segmentos dominantes, pois “não é o Estado nem a classe dominante que fazem

concretamente a escola” (NOSELLA, 1982, p. 93). A escola é a expressão do trabalho dos

que a fazem, por isso ela não é um aparelho absolutamente determinado pelos interesses de

reprodução da dominação capitalista, haja vista “o produto do trabalho identificar-se

dialeticamente com o existir do trabalhador” (NOSELLA, 1982, p. 93). Sob essa ótica,

distinta do pessimismo reprodutivista, a escola não está pré-determinada a reforçar as relações
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de dominação: a escola é autônoma. Nosella define a autonomia da escola como sendo “a

identificação da função de produção e de direção, no sentido de a direção decorrer da

produção e ser exercida pelo mesmo sujeito que produz a escola” (NOSELLA, 1982, p. 93).

Porém, enquanto aqueles que realmente fazem a escola não se derem conta do papel que

exercem e do instrumento valioso que têm em mãos, a escola e aqueles que nela trabalham

estarão, direta ou indiretamente, reforçando os mecanismos sociais de dominação.

Assim, à antinomia acima posta - se o trabalhador é o real direcionador da escola

ou se não o é -, Nosella nos sugere que as relações de dominação, que repousam sobre

estruturas determinantes, não anulam nessa determinação (cuja força não chega a constituir

necessidades absolutas) a liberdade de se construir uma realidade que lhe seja alternativa. Ou

seja, é verdade que os “gerentes do capital” direcionam a escola aos interesses dominantes,

mas isso não anula a possibilidade de a escola libertar-se dessa condução, mesmo que o

restante da sociedade ainda não o tenha feito, pois é verdade também que, pelo fato de serem

os reais construtores da escola, o trabalho dos trabalhadores da educação possibilita a

autonomia da escola diante daquelas determinações.
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2.3.7. NEIDSON RODRIGUES: LIBERDADE E TRABALHO

Neidson Rodrigues é outro doutor oriundo da PUC-SP. Leciona na UFMG desde

1979, foi Diretor da Superintendência Educacional da Secretaria de Estado da Educação de

Minas Gerais (1983-1987), tendo participado ativamente do I Congresso Mineiro de

Educação (1983). A formação filosófica (Bacharel e Mestre em Filosofia pela USP, com a

dissertação “Saussure: uma revolução na lingüística” [1975]) lhe permite dialogar com

pensadores de vários matizes, como, por exemplo, Maquiavel e Nietzsche. Todavia, ao refletir

sobre a educação e a escola, mantém a influência prioritária de Gramsci.

2.3.7.1 A Pedagogia da Conspiração

Sintonizado com a crítica à teoria reprodutivista, o autor também acredita que a

limitação dessa teoria se dá pelo fato de não trabalhar o conceito de dialética em toda a sua

complexidade. Tal teoria não incorpora a idéia de que, em meio à própria relação de

dominação, a classe subalterna encontra formas de contestação e de reorganização de suas

forças, acirrando as incoerências próprias da tensa relação entre dominantes e dominados.

Segundo o autor, “tal concepção [a da reprodução] (...) peca pela perda do componente

essencial da dialética – a contradição.” (RODRIGUES, 1986, p. 18).

O autor indica que a ação do educador deve conspirar: contra o imobilismo da

sociedade que se deixa levar por forças estranhas aos seus próprios interesses; contra o

normativismo que mascara nas normas e diretrizes os interesses alheios aos da maioria da

população; contra o saber estático e a incompetência docente que esvaziam a escola de seu

poder contestador e libertador; contra a reprodução da dominação via eternização dos valores

dominantes que impedem uma transmutação de valores que enalteça a perspectiva dos

dominados (C/f RODRIGUES, 1986, p. 21). Assim agindo, o educador estará cumprindo seu

papel: estará acirrando as contrições próprias da sociedade capitalista, ao mesmo tempo que
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contribui tanto para a formação técnico-científica quanto para a formação política do homem

moderno.

2.3.7.2 O trabalho enquanto efetivação da liberdade

Num artigo publicado em 1984, intitulado “A educação é libertadora”, o pedagogo

analisa o potencial libertador da educação, que pode contribuir para uma maior autonomia do

homem por diversos caminhos, tais como: a educação pode tirá-lo da condição de

ingenuidade, própria do senso comum, e elevá-lo ao patamar da consciência filosófica; ela

pode fornecer-lhe o instrumental técnico-científico (que é um acervo da humanidade)

necessário para a sua alocação no mundo da produção; e, por fim, a educação pode lhe dar

subsídios para uma organização política de maior qualidade. A efetivação da liberdade passa

necessariamente por uma educação de qualidade e engajada na formação política das classes

subalternas.

Assim como em Guiomar, também encontramos no pedagogo um olhar específico

sobre a qualidade da educação. No entanto, este difere daquela ao sugerir que essa qualidade

está prioritariamente em seu potencial de uma organização política que conspire contra o

“status quo”; já a pedagoga acredita que a organização política revolucionária não é função da

escola.

A discussão sobre educação e liberdade é retomada pelo autor no livro “Lições do

príncipe e outras lições”, também de 1984. Segundo o pedagogo (RODRIGUES, 1985, p. 60),

o exercício da liberdade educa o povo, pois esse exercício possibilita o crescimento da

consciência dos seus direitos, possibilita uma ação fiscalizadora maior dos atos

governamentais e uma maior participação no debate político. Sendo o exercício da liberdade

realizado em meio a uma realidade historicamente determinada por forças externas aos

próprios interesses da maioria da população, determinações que estruturam todo um complexo

de necessidades a serem satisfeitas, faz-se imperativo identificar o elemento de mediação

entre necessidade e liberdade, elemento que possibilite a efetivação da liberdade. Caso

contrário, se não se apresentar tal elemento, o sentido histórico do movimento do real será

sempre o de confirmar as determinações dominantes, reproduzindo-as indefinidamente.

Neidson Rodrigues apresenta o trabalho como esse elemento que efetiva a

liberdade. O trabalho media a satisfação das necessidades historicamente determinadas com o

exercício da liberdade. Aqui o trabalho é tido como ação criadora, aquele agir que transforma

a natureza, reinventando uma nova realidade. É o trabalho pensado no contexto do
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desenvolvimento positivo das forças produtivas, desenvolvimento que promove a libertação

do homem em relação às necessárias determinações da natureza e que, no seu progresso,

apontará também para a libertação em relação às determinações impostas pelas classes

dominantes. Conseqüentemente, o trabalho pensado em seu potencial criador e no contexto do

desenvolvimento das forças produtivas é a própria efetivação da liberdade. Nesse sentido,

claramente influenciado pelo conceitual marxista, o pedagogo afirma que:
“[O trabalho] é um ato criador e de liberdade, já que o homem opera mudanças no
mundo natural, e essas mudanças manifestam a sua humanidade. O homem é o único
animal que não trabalha apenas por coação, ao contrário do animal selvagem – cujo
esforço individual ou coletivo está voltado apenas para a satisfação de necessidades
vitais (...). O homem, não. satisfeitas as necessidades vitais, continua a trabalhar no
processo de transformação do natural e de criação a partir das condições que lhe são
apresentadas”. (RODRIGUES, 1985, p. 61)

Quando o trabalho não realiza integralmente a natureza criadora do ser humano,

deixa de ser a efetivação da liberdade. O trabalho acaba, então, tornando-se uma forma de

escravização a desejos externos. Ou seja, “quando não realiza a liberdade do homem no

interior do social, o trabalho é pura exterioridade, alienação, (...), enfim, algo estranho e forma

requintada de humilhação” (RODRIGUES, 1985, p. 62).
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2.3.8 NICANOR SÁ: LIBERDADE ENQUANTO LIBERAÇÃO DAS CAMADAS

POPULARES

As idéias de Gramsci também marcam o pensamento de Nicanor Palhares Sá. O

autor (SÁ, 1979, p. 18) defende que o filósofo italiano contribui para uma melhor

compreensão da relação entre a infra-estrutura e a superestrutura. Nesse sentido, a ideologia

(fenômeno que, na perspectiva marxista, está vinculado à supra-estrutura) não é um mero

epifenômeno das relações de produção. Com o desenvolvimento do sistema de legitimação

dominante, ela se complexifica, subdividindo-se em vários níveis de discursos ideológicos.

Segundo Nicanor (1979, p. 17):
“Antonio Gramsci, ‘teórico da supra-estrutura’, não encara a ideologia, ou melhor, a
supra-estrutura, como um reflexo mecânico da base material, nem como mera ilusão
(...) Num primeiro momento, (a ideologia) está limitada ao nível econômico, mas,
quanto mais se desenvolve o sistema hegemônico, tanto mais ela se estende a todas as
atividades do grupo dirigente”.

Nessa visão estendida do papel da ideologia, a educação assume um papel de

grande importância. Junto a outras instituições, tais como mídia de massas e aparelhos de

estado, ela é o espaço para que se construam os discursos que legitimam a dominação, ou

pode ser o espaço no qual os elementos simbólicos correspondentes aos interesses da classe

dominante sejam postos em xeque, reelaborando uma nova consciência para as massas: uma

consciência crítica. Pensar dessa forma, como vimos, só é possível graças à contribuição de

Gramsci, pois, na perspectiva do pensador italiano, a relação infra-estrutura – supra-estrutura

é uma relação dialética; sendo assim, cada uma mantém um momento de identidade própria.

Nesse sentido, Nicanor Sá (1979, p. 18) afirma: “Torna-se (...) quase impossível conceber a

superestrutura como mero reflexo ou ilusão de sua base material”.

Um olhar, à luz de Gramsci, permite identificar brechas nas relações de

dominação. Assim sendo, segundo o autor, mesmo que determinadas ações e propostas da

classe dominante sejam demagógicas, “criaram-se fissuras” (SÁ, 1979, p. 102). Essas brechas

se dão “graças às contradições inerentes” (SÁ, 1979, p. 102) à própria relação de dominação,
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que, por ser um movimento situado no contexto do movimento da própria história, é, então,

um movimento dialético, contraditório. É nessa ótica que o autor situa a teoria de educação,

mais ativa e popular, proposta por Paulo Freire, no contexto do período populista. As brechas

encontradas no período pré-ditatorial fizeram “emergir um outro modo de se estudar a

educação no seu caráter político, qual seja a vista como resistência ou liberação das classes

subordinadas” (SÁ, 1979, p. 102). E complementa:
“Não importa que o populismo tenha sido “demagógico”, (...) graças às contradições
inerentes..., criaram-se fissuras (...) dentro das quais se insinuou uma educação mais
ativa e popular, chegando (...) a testar uma teoria de educação criada pelo conjunto
dessas experiências e expressas por Paulo Freire. Esse conjunto de experiências da
juventude (...) faz emergir um outro modo de se estudar a educação no seu caráter
político, qual seja a vista como resistência ou liberação das classes subordinadas”
(SÁ, 1979, p. 102).

Mesmo mantendo-se fiel ao ideário gramsciano, o pedagogo não cai na armadilha

que vitimou Saviani: apropriar-se dos conceitos marxistas e, ao mesmo tempo, defender uma

noção de liberdade centrada na autonomia individual. Para tanto, o autor esquiva-se do uso da

palavra “liberdade” e trabalha com o termo “liberação”, dando enfoque não a questões como

autonomia da consciência ou à relação entre liberdade e necessidade, enfoque que marcou a

discussão do criticismo kantiano e do idealismo hegeliano, mas à relação dominação-

liberação. A unidade de contrário dominação-liberação nos parece bem mais adequada ao

universo conceitual marxista, pois remete, primeiramente, ao caráter político que a questão da

liberdade assume no universo marxista e remonta à natureza coletiva que a questão da

liberdade assume nesse universo teórico: a liberdade é pensada enquanto realidade política,

vivenciada coletivamente, não havendo espaço para a autonomia do indivíduo. Não esquecer

que a noção de autonomia do indivíduo é identificada por Marx como uma elaboração

ideológica que serve à defesa da liberdade de se vender a força de trabalho e de se manter

privada a propriedade dos meios de produção. Discorrendo sobre as possibilidades a serem

desencadeadas pelo processo educativo, o pedagogo afirma que esse é o processo de

efetivação da hegemonia (SÁ, 1979, p. 28). Ou seja, a legitimação do dominador se dá pela

apreensão por parte das classes subalternas das concepções de homem e de mundo que

correspondem aos interesses dominantes. Assim sendo, será também enquanto um processo

educativo que os homens se libertarão da dominação. Nesse sentido, o pedagogo brasileiro

afirma:

“Se (...) os homens tomam consciência de sua existência, isto é, educam-se na medida
em que participam de uma dada concepção do homem e do mundo, reguladas pelos
organismos sociais, então esses são os locais privilegiados da ocorrência de uma
política da educação, isto é, de uma dada forma de dominação, ou liberação, ou
ambas.” (SÁ, 1979, p. 28)
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Dominação ou liberação são, então, as duas tarefas às quais o processo educativo

serve de instrumento. Segundo o autor, o estudo da política de educação torna visível a

imposição da dominação, via mecanismos de formação do consenso dos quais a educação faz

parte; no entanto, esse mesmo tipo de estudo pode refletir sobre as condições de instauração

da resistência por parte das classes subalternas e, avançando ainda mais, contribuir para a

liberação das classes subalternas (SÁ, 1979, p. 39).
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2.3.9 ANTÔNIO CARLOS MÁXIMO (MT): A TRANSFORMAÇÃO COMO

PARÂMETRO PARA A AVALIAÇÃO

Antônio Carlos Máximo era professor de História da Educação na UFMT e

também ministrava cursos no Centro Pedagógico de Rondonópolis. Entusiasta do ideário

“dialético” proposto por Saviani, desenvolvia reflexões inspiradas na então chamada

Pedagogia Crítica-Social dos Conteúdos.

Como vimos, a corrente gramsciana, que tinha em Saviani seu mais notório

expoente, caracterizava-se pelas idéias de liberdade tanto enquanto emancipação material

quanto como condição de possibilidade para essa mesma emancipação. Contrapondo-se ao

determinismo dos reprodutivistas, vimos que os gramscianos trabalham com a idéia de ação

contra-hegemônica, aquela que pode transformar a correlação de poder satisfatória aos

dominantes. Assim, vêem a escola como um importante instrumento de transformação, não a

reduzindo ao papel de mero aparelho reprodutor da violência dominante.

Nesse sentido, discutindo novos rumos para a avaliação pedagógica, entendendo

que a maior complexidade da avaliação se dá quando o julgamento tem que abarcar processo

e produto, Antônio Máximo propunha que “o crivo para este julgamento seria a constatação

de que sua prática [a prática do avaliado] foi alterada, revista, melhorada (...) após a análise de

certos conteúdos” (MÁXIMO, 1984, p. 94). Em outras palavras, se o avaliador constata que o

aluno “passou a transformar a prática em unidade com a teoria” (MÁXIMO, 1984, p. 95),

temos a verificação da aprendizagem. Destarte, avalia-se não apenas o produto final do

aprendizado, mas o processo de incorporação dos novos saberes na vivência concreta do

educando, incorporação esta que transformará paulatinamente sua prática.

Sob a perspectiva apontada por Máximo, coerente com o ideário gramsciano,

educandos e professores inseridos no sistema regular de ensino têm a possibilidade de se

libertar da influência da ideologia dominante. Em linguagem gramsci-saviânica, têm a

liberdade de ascender do senso comum à consciência filosófica, cujo processo de avaliação
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aponta o avanço qualitativo da transformação de uma consciência pautada pelo senso comum

em uma pautada pela filosofia da práxis, em que a avaliação das ações efetivadas aferirão o

nível de ultrapassagem do senso comum e a conseqüente elaboração de uma consciência

filosófica.
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2.3.10. OS GRAMSCIANOS DAS METODOLOGIAS ALTERNATIVAS DE PESQUISA

A idéia de uma metodologia alternativa de pesquisa focada na interação e

intervenção do pesquisador junto ao problema investigado vem se construindo desde a década

de trinta do século passado. O pesquisador alemão Kurt Lewin, foragido da perseguição

nazista, elabora nos EUA as primeiras diretrizes que apontam para esse tipo de método. O

universo problemático focado por Lewin fora o da adaptação dos habitantes de zonas rurais

aos altos padrões de produção exigidos pelas indústrias que se expandiam para além dos

centros urbanos (C/f RICHARDSON, 2003 p. 178), demonstrando desde ali a característica

marcante dos métodos alternativos de pesquisa: a participação e ação do pesquisador em meio

à problemática pesquisada. Após a II Guerra Mundial, o método foi ganhando uma maior

quantidade de adeptos e uma maior sensibilidade social, fazendo-se cada vez mais presente

nas pesquisas de cunho socio-educativo. Essa maior sensibilidade para com tais questões já

era a principal característica das metodologias alternativas quando de sua chegada à América

Latina. Em terras sul-americanas, as metodologias alternativas ganham força no final da

década de sessenta do século passado (C/f RICHARDSON, 2003 p. 175). Técnicos do Banco

Mundial, da Aliança para o Progresso e de outros fomentadores internacionais colaboraram

para a introdução dessas metodologias. No Brasil, as ações desses organismos através da

atuação de seus técnicos, muitos deles brasileiros com formação no exterior, contribuíram

para sua propagação no ambiente nacional de pesquisa e produção de saberes. Após a abertura

política, nos finais da década de setenta, respondendo à grande inquietação demandada pelas

universidades e pelos órgãos de pesquisa, como também ao grande anseio de

redemocratização e participação popular que grassava em toda a sociedade brasileira, os

métodos alternativos de pesquisa, devido ao seu caráter de participação e interação, ganharam

muitos e importantes adeptos, engajados na tarefa de pensar-agir sobre os graves problemas

sociais deixados pelo rastro de quase três décadas de ineptos governos ditatórios, estando
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associados aos esforços para o desenvolvimento da educação popular (C/f SOUZA, 1990 (A)

p. 59).

2.3.10.1 O intelectual orgânico e o pesquisador atuante

As metodologias alternativas de pesquisa consolidam-se na América Latina sob a

égide do pensamento marxista-gramsciano. Como vimos, distinto da proposta leninista, o

papel político do intelectual, em especial do educador, em Gramsci é mais o de um pedagogo

da contra-hegemonia do que o de um agitador político. O conceito de intelectual orgânico está

subjacente ao discurso da grande maioria dos gramscianos. Porém, é no grupo dos ligados às

metodologias alternativas de pesquisa que a idéia de intelectual orgânico é mais salientada,

pois tal idéia está vinculada à atribuição de um papel pedagógico, e não apenas agitador, ao

indivíduo engajado na luta emancipatória.

Segundo Thiollent (1981, p. 58-59), “a idéia de PA não está explicitamente

formulada por Gramsci, mas o terreno intelectual de sua obra lhe é muito mais favorável do

que no caso de Lênin. (...), especialmente no que diz respeito à problemática que nos ocupa: a

da relação entre intelectuais e massas e, em particular, nessa relação, o lugar da investigação

social e da ‘pedagogia’”. Pois, “em Gramsci, a concepção da hegemonia adquire uma

extensão bem maior do que a concepção da educação, propaganda e agitação de Lênin. Um

dos aspectos da hegemonia tem a ver com a questão da linguagem, da educação e da cultura e

remete à ‘obtenção coletiva de um mesmo ‘clima’ cultural” (THIOLLENT ,1981, p. 59).

O desempenho do intelectual engajado é considerado como um dos fatores

contributivos para a alteração das relações de dominação, em especial na mudança cultural

que enseja uma nova consciência de classe. Abraçando essas idéias, o Prof. João Francisco de

Souza, então coordenador da Rede Latino-americana de Pesquisa Participante do CEAAL

(Conselho de Educação de Adultos da América Latina) e atuante no ICAE (Conselho

Internacional de Educação de Adultos), afirma que:
“Tanto a transformação social quanto a transformação do conhecimento só têm sido
possíveis através do encontro entre os explorados/oprimidos, intelectuais e lideranças
revolucionárias autênticas, em que se dá o confronto entre a sabedoria popular e o
conhecimento crítico dessas lideranças e intelectuais, superando-se ambos no
processo de construção/consolidação de outras relações sociais, emergindo uma nova
cultura popular” (SOUZA, 1985, p. 32).

O ideal de intelectual orgânico norteava a prática da grande maioria dos

educadores de esquerda da década de oitenta. O que distingue os ligados aos métodos
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alternativos dos demais, em especial dos que identificamos como gramscianos, é o fato de o

ideal de organicidade à causa da luta operária estar calçado na idéia de um método necessário

para que a referida organicidade possa produzir não apenas engajamento político, mas,

sobretudo, saber e conhecimento. Assim, se a formação cultural e acadêmica do militante o

faz ascender da condição de ativista para a de intelectual orgânico, a preocupação com o

método de abordagem e investigação o faz ascender da condição de intelectual para a de

pesquisador.

2.3.10.2 Metodologias Alternativas de Pesquisa: fronteiras difusas.

As metodologias alternativas de pesquisa a que aqui nos referimos são

identificadas por vários termos: Pesquisa Participante, Pesquisa Ação, Ação Militante,

Autocenso, pesquisa-ação-participante (C/f SOUZA, 1985, p. 33 e 38). Segundo Roberto

Jarry Richardson, técnico das Nações Unidas e pesquisador de comunidades rurais, Lewin

teria sido um dos precursores da Pesquisa Ação; já a Pesquisa Participante remonta às idéias

de Marx (C/f RICHARDSON, 2003 p. 178-184). Todavia, ambas apresentam-se como

oposição aos métodos tradicionais de pesquisa social, sejam de ascendência positivista ou

weberiana, devido ao fato de não estabelecerem a dicotomia sujeito-objeto, ou seja,

pesquisador-pesquisados. Diferentemente dos métodos tradiocionais de pesquisa, a produção

e a aplicação do saber são compartilhadas com o indivíduo dotado dos instrumentais

científicos e o grupo que vivencia o problema a ser trabalhado. Dada essa sua característica

metodológica, os métodos alternativos de pesquisa voltam-se para as necessidades dos grupos

sociais postos à margem dos interesses dominantes, haja vista o saber que produz estar mais

acessível a ser instrumentalizado em prol dos interesses do grupo que vivenciou o problema

investigado. Precisando as características próprias das metodologias alternativas, é

importante, logo de início, distinguir a Pesquisa Participante, da qual falamos, do método de

Observação Participante, usado pela antropologia funcionalista de Malinowski. Este último,

forjado sob o interesse do império britânico em avaliar as populações aborígenes que

dominava, e o primeiro, forjado sob a demanda emancipatória de grupos subjugados.

Segundo Richardson (2003 p. 176-177), a Pesquisa Participante caracteriza-se

pela promoção coletiva da produção e análise dos conhecimentos, promoção da comunicação

horizontal entre todos os envolvidos visando à estipulação compartilhada das metas e dos

objetivos da pesquisa. Já a Pesquisa Ação distingue-se da participante por dar uma ênfase

maior às ações a serem desencadeadas junto à coletivade participante (grupo que interagiu na
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produção dos saberes) na pesquisa. Contrário a essa concepção, Michel Thiollent, referência

obrigatória da Pesquisa Ação no Brasil, distingue-a da Pesquisa Participante afirmando que a

PA é mais revolucionária que esta, pois, diferente da participante, a Pesquisa Ação é herdeira

direta da “enquete operária”, artifício usado pelos primeiros socialistas ainda no séc. XIX.

Assim sendo, segundo Thiollent (1981 p. 50), também é importante distingui-la da Action

Research, o método de pesquisa psicossocial usual nos EUA. Por sua vez, João Francisco não

reconhece como distintas a PP e a PA; divergindo diretamente de Thiollent, afirma que “o que

ele chama de pesquisa-ação é, praticamente, o que no CEAAL entendemos por pesquisa

participante” (SOUZA, 1985, p. 38, Nota 01). Cita ainda que “Orlando Fals Borda, um dos

que iniciaram a formulação da proposta de pesquisar a realidade para transformá-la, a

denomina de pesquisa-ação-participante” (SOUZA, 1985, p. 38, Nota 01).

Nao obstante a dificuldade de precisar suas fronteiras e identidades respectivas,

devemos reconhecer que as pesquisas desenvolvidas sob a égide das metodologias alternativas

deram uma grande contribuição para a reflexão sobre a problemática educacional brasileira.

Educadores de norte a sul do país abriram um leque de possibilidades transformadoras de

nossa sociedade.

Sintonizados com a discussão sobre o esgotamento da racionalidade técnica e do

positivismo metodológico, nossos pedagogos desconstruíam, com suas respectivas práticas

investigadoras, a supremacia da racionalidade que age segundo um fim exteriormente

determinado para efetivar uma outra racionalidade, a que age segundo a comunicação

circulante por entre uma dada comunidade. Pairava entre eles uma esperança (cujo alento

residia no melhoramento teórico-metodológico dos processos de pesquisa) na mutação

epistemológica da própria ciência, que, como cria João Francisco (1985, p. 34), tornaria

“possível a constituição, no sentido de Kuhn, de um novo paradigma científico para as

ciências sociais”.

Os pedagogos por nós inseridos neste subgrupo não chegaram a constituir um

grupo de trabalho definido, assim como ocorreu exemplarmente com os do grupo de Saviani.

A identidade ideológica com o pensamento marxista e o engajamento em uma prática

investigativa e pedagógica contestadoras os aproximaram dos vários grupos de esquerda que

constituíam o panorama da época. Assim, temos Thiollent escrevendo sobre Gramsci, João

Francisco trabalhando com segmentos populares e Richardson atuando junto à realidade rural

nordestina.

A aproximação com o campo da esquerda também torna tênue a linha que separa

o subgrupo das metodologias alternativas daqueles que identificamos como freireanos.
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Parece-nos que a convergência com Freire se dava pela identidade ideológica, pelo

engajamento na causa da emancipação popular, além da incorporação de conceitos comuns

aos freireanos, como a idéia de participação.

Todavia, mesmo engajados na autêntica participação popular e companheiros de

Freire nas lutas democráticas, os pedagogos do grupo das metodologias alternativas nos

parecem mais crédulos na eficácia de uma metodologia que, aproximando o saber

sistematizado à realidade do povo, aponte alternativas viáveis para a emancipação popular do

que na endógena construção de alternativas viáveis por parte dos segmentos populares. A

noção de interação intelectual/investigados por eles defendida nos parece distinta da noção de

diálogo educador/povo proposta por Freire. Parece-nos que em Freire é forte a crença

personalista-fenomenológica na transcendental capacidade do diálogo em estabelecer a síntese

entre as identidades, efetivando uma nova relação entre educador e povo, libertando a ambos

de um “eu” anterior menos comunitário. A capacidade do diálogo, em Freire, nos parece

transcendental por sugerir que o diálogo pode ultrapassar as condicionantes subjetivas e

sociopolíticas que determinam o intelectual e o povo. Já os metodólogos alternativos, parece-

nos que substituem essa crença na transcendentalidade do diálogo pela crença modernista na

ilimitada capacidade humana de formular novos e eficientes procedimentos de análise e

intervenção no real, sendo a PA ou a PP os mais recentes resultados dessa nossa faculdade. A

noção de interação intelectual/povo formulada pelos metodólogos alternativos não nos parece

portadora do ideal do diálogo transcendente abraçado por Freire – notadamente o Freire de

“Educação como Prática da Liberdade” -; essa interação nos parece assumir as limitações

condicionantes das subjetividades envolvidas e da realidade sociopolítica de pano de fundo. O

diálogo, em Freire, não é fruto de um procedimento metodológico, é um pressuposto

apriorístico de seu sistema; já para os metodólogos, a interação será tanto mais efetiva quanto

mais forem observadas diretrizes metodológicas não positivistas e não instrumentalizadoras.
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2.3.11 MICHEL THIOLLENT: AS LINHAS MESTRAS DA PESQUISA AÇÃO NO

BRASIL

Apesar da dificuldade em se precisar a fronteira entre um tipo de métodologia

alternativa e outro, temos, talvez por isso, alguns elementos diretivos comuns às várias

nomenclaturas, notadamente a oposição ao modelo positivista-quantitativo. Na França, era

René Barbier, da Universidade de Paris, que alinhavava as características gerais dessas

metodologias. No Brasil, a referência metodológica será Michel Thiollent que, junto com

outros, efetivará os esforços para a consituição de um processo de produção de saber que se

poste como um novo paradigma para as ciências sociais.

Michel Thiollent, na época professor da Universidade Estadual de Campinas, foi

um dos principais entusiastas da aplicação dos métodos alternativos de pesquisa na educação.

A Pesquisa-Ação, defendida por Thiollent no início dos anos oitenta, é um modo

de investigação associado a uma ativa prática política marxista, é antes de tudo um

instrumento de investigação da problemática acerca dos níveis de visão de mundo manifestos

pelos trabalhadores. Assim, afirma: “o objetivo da PA que nos interessa é intimamente

relacionado com os problemas de consciência de classe, principalmente entre operários”

(THIOLLENT, 1981, p. 50). Não obstante, o pedagogo alerta que “a PA não se apresenta

apenas como instrumento de ação militante, é antes de tudo um instrumento que, mediante um

adequado controle metodológico, pode ser cientificamente conduzido” (THIOLLENT, 1981,

p. 64). Esse engajamento de perfil socialista distingue completamente a PA da “Action

Research” norte-americana que, balizada por técnicas psicossociais, pretendia resolver os

conflitos sociais a partir do controle ou de modificação de atitudes, comportamentos

individuais e relações interpessoais. Segundo Thiollent, a PA por ele trabalhada tem suas

raízes na “enquete operária”: procedimento de exame das massas desenvolvido pelos

militantes socialistas que remonta aos tempos de consolidação do próprio movimento

operário, nos idos do último quarto do séc. XIX. Apesar de seguir a mesma finalidade e

orientação ideológica da enquete, a inovação da PA consiste “na utilização de instrumentos
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que, ao lado de certos conhecimentos marxistas, levam em conta aquisições das ciências

sociais e das técnicas de comunicação” (THIOLLENT, 1981, p. 53).

Em linhas gerias, os procedimentos balizadores da pesquisa propostos por

Thiollent (1981, p. 51) visam encaminhar a produção de saberes e soluções que ampliem a

consciência que os indivíduos (trabalhadores) de uma dada coletividade têm da inserção em

sua respectiva classe social. As diretrizes metodológicas propostas são demarcadas em três

momentos: o da investigação, o da explicação e o da difusão de idéias. A estrutura triádica

sugere o esquema lógico-dialético: a investigação é o momento da tese, em que as

consciências manifestam suas percepções primeiras; no segundo momento, o da explicação,

as consciências (tanto a dos investigados quanto a do investigador) se confrontam com

percepções distintas das suas, negando as manifestações anteriores de consciência; no último

momento, o da difusão de idéias, elabora-se a síntese que, instaurando canais legítimos de

comunicação, integra as consciências entre si e as integra na consciência de classe. No

momento da investigação, que tem como ator principal o investigador, os grupos e os temas a

serem investigados serão determinados de acordo com suas respectivas representatividades

sociopolíticas. A identificação e a avaliação das representatividades são a tarefa primordial do

investigador, pois a partir do quadro problemático que a avaliação das representatividades

esboça é que se dará o início da pesquisa propriamente dita. Feito isso, o investigador incita

os investigados a descreverem o mundo em volta. A neutralidade científica dos métodos

tradicionais de investigação social, que embute os interesses da classe dominante, é posta de

lado pela PA. Thiollent acredita que a não-neutralidade da postura do investigador e a não

instrumentalização dos saberes produzidos a favor do poder dominante são garantidas pelo

fato de que o fim último da pesquisa é expandir a consciência de classe por parte dos

investigados. No momento da explicação, os investigados realizam uma análise comparativa

da sua realidade com a realidade de outros grupos sociais, estimulando a visão observadora e

o confronto de percepções. No momento da difusão, todos, investigador, investigados e atores

próximos, estabelecem uma rede de comunicação sociopolítica, ampliando a rede de

comunicação num movimento de propagação e maior inserção na sociedade. Aqui também

podemos perceber a sugestão da tríade lógico-dialética no aspecto da ascensão qualitativa

partindo do individual (o momento da investigação conduzido pelo investigador), passando

pelo particular (o momento da explicação vivenciado pela coletividade investigada) até chegar

ao universal-objetivo (o momento da difusão inserido na luta operária cujo sentido é o avanço

da humanidade como um todo). Sintetizando o que analisamos acima, Thiollent explica:
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“De modo interno, na PA, são articulados dois momentos: o da investigação e o da
explicação. O da explicação é iniciado pelas sugestões oferecidas pelas ‘perguntas
explicativas’ e é entretido com o diálogo entre investigadores e investigados. De
modo externo, relativo aos resultados, a PA utiliza-se de campanhas de explicação
ou de outras práticas relacionadas com a difusão de idéias entre as massas”
(THIOLLENT, 1981, p. 51).

Sopesando ponto a ponto os procedimentos balizadores propostos, temos:

a)identificar as representatividades sociopolíticas20; b)o incentivo à descrição do mundo à

volta21; c)a não-neutralidade científica22; d)o encaminhamento de análises comparativas entre

as realidades dos grupos sociais23; e)a construção de questionários que, junto com as análises

comparativas, incitem a visão observadora dos investigados24; f)estabelecer uma rede de

comunicação sociopolítica entre investigador e investigado25; g)ampliar a rede de

comunicação no momento da explicação26.

20 Como vimos, é passo instaurador do processo de pesquisa a determinação dos objetos-problemas. Diferente
das metodologias tradicionais de pesquisa, notadamente o positivismo dukheimiano, a metodologia da PA parte
da idéia de que o objeto a ser investigado não é o “fato social”, uma manifestação social delimitada por seu
próprio espaço-tempo, pretendida como externa à intencionalidade e subjetividade do investigador; mas sim uma
manifestação social determinada historicamente, ou seja, inserida numa totalidade que se desdobra ao longo de
um processo histórico e que não se delimita enquanto um fenômeno isolado de um todo dinâmico. Manifestação
que, por ser histórica, é coletiva; assim sendo, no lugar do fato enquanto objeto, temos a própria coletividade. O
dinamismo da realidade na qual está inserida a coletividade e sua própria dinâmica interna impedem que se
incorra na idéia de tê-la como um objeto quantificável, estático. Nesse sentido, a determinação do objeto-
problema não sendo quantitativa, é qualitativa, e não sendo externa ao investigador, o tem inserido no próprio
objeto, a coletividade investigada. É legitimado por essa inserção no objeto que o investigador aponta a ordem
dos temas e o status da representatividade dos grupos investigáveis. Sob essa ótica, Thiollent esclarece que: “o
critério de representatividade dos grupos investigados não é necessariamente quantitativo. É importante (...) levar
em conta a representatividade sociopolítica de grupos ou de opiniões que são minorias em termos numéricos,
mas expressivos de uma situação em termos ideológicos ou políticos. A representatividade expressiva não se
limita à representatividade estática e pressupõe critérios de avaliação política no seio da conjuntura. A partir
desses critérios qualitativos são escolhidos os grupos e os temas a serem investigados por meio da PA”
(THIOLLENT, 1981, p. 51).
21 Explica o pedagogo que, “em vez de ser incitado a manifestar apenas sentimentos, afetos ou opiniões, o
respondente é convidado a descrever o que ele conhece a partir de sua própria experiência na vida material”
(THIOLLENT, 1981, p. 50).
22 Haja vista que, “com a perspectiva de classe que é adotada, o pressuposto de não-neutralidade está explícito e
é considerado como critério de descrição e de análise” (THIOLLENT, 1981, p. 50). Todavia, não podemos
deixar de registrar que o custo da não neutralidade via engajamento no ideário político marxista leva-nos, por sua
vez, a uma parcialidade perigosa ao caráter de cientificidade que o método propõe manter. Esse problema (o da
neutralidade que camufla o autoritarismo versus o do engajamento que esvazia a cientificidade) nos parece um
dos mais pertinentes no âmbito teórico da ciência social, principalmente quando se pretende resgatar seu caráter
emancipatório sem que se caia em voluntarismos ideológicos.
23 Thiollent esclarece que “o predileto modo de questionamento consiste em convidar os respondentes, individual
ou coletivamente, a fazerem um balanço ou uma comparação entre elementos da situação dos operários e
elementos da situação de outras classes ou grupos” (THIOLLENT, 1981, p. 50).
24 O pedagogo orienta que “cada questão ou elemento de questionário implica um certo esclarecimento didático
para estimular o respondente a produzir suas explicações e a colocar-se em situação de observador”
(THIOLLENT, 1981, p. 51).
25 Sendo o objeto investigado uma coletividade inserida num processo histórico que, segundo a ótica marxista,
tende para a superação da dominação de classe, a investigação desse objeto, feita por um investigador, não se dá
isenta da participação do investigador na realidade do próprio objeto. Assim posto, há uma interação
comunicativa inerente ao próprio processo de investigação orientado pela metodologia da PA. Pois, segundo
Thiollent, “a relação entre os investigados e os investigadores é concebida como uma rede de comunicação
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Thiollent (1981, p. 52) afirma que “todos esses princípios podem ser considerados

como diretrizes gerais a partir das quais os investigadores devem procurar formular critérios

mais práticos adaptados às circunstâncias e à prática na qual estão engajados”.

As ações desencadeadas durante (momento interno) e depois (momento externo)

da realização da pesquisa acabam assumindo um caráter eminentemente pedagógico. Pois se

propõem a efetivar uma alteração qualitativa na forma de pensar das massas, ou seja, propõem

uma mudança no senso comum. Nesse sentido, tendo privilegiado a contribuição de Gramsci

em detrimento da de Lênin no que se refere ao norteamento metodológico da PA, haja vista “a

metodologia de investigação empírica utilizada por Lênin parecer ser mais voltada para a

descrição estatística do que para os problemas da relação entre pólo investigador e pólo

investigado” (THIOLLENT, 1981, p. 56), a relação estabelecida pela PA entre ciência e senso

comum é de interação.

Apesar de ser mantida a exigência metodológica de um certo distanciamento para

com o senso comum, o espaço que separa o saber científico produzido e os saberes da massa

não é abissal, é suficiente apenas para delimitar as respectivas identidades dos saberes.

Partindo do senso comum manifesto pelos investigados, pretende-se com a PA “alterar o

entendimento popular ou produzir um efeito de hegemonia principalmente cultural”

(THIOLLENT, 1981, 61). Todavia, mesmo diante desse norte eminentemente político, a PA

não perde de vista a cientificidade do saber produzido, colocando diante de si o desafio

metodológico de fundamentar uma construção de conhecimento participativa, mas sem perder

objetividade e sem cair no funcionalismo ou em outros “ismos” (C/f THIOLLENT, 1985, p.

19).

sociopolítica. Os investigadores não são neutros, pois trazem uma problemática sociológica e política para
conduzir a investigação; não são deixados numa situação passiva. Participam na elucidação dos problemas que
encontram na situação de trabalho ou na sua atividade sindical ou política. (...). O momento da explicação no
qual intervêm os investigadores deve ser o mais dialógico possível” (THIOLLENT, 1981, p. 52).
26 Pelo fato de a metodologia da PA estar calcada em pressupostos marxistas (que engajam a produção de saber
na causa da luta de classes) e trabalhar com a idéia de que seu objeto é uma manifestação social inserida numa
totalidade histórica, a realização da pesquisa, segundo esta metodologia, redunda na necessidade de expansão da
teia de relações dos indivíduos que compõem a coletividade investigada, haja vista que, hipoteticamente
enriquecidos em sua consciência de classe, conscientes agora de seu papel histórico (consciência que é o objetivo
principal e o sentido norteador da pesquisa), cabe-lhes como tarefa política-moral disseminar os saberes
sistematizados e a visão de mundo esclarecida. Portanto, “no momento da explicação externa, feita a partir dos
resultados da investigação, a intervenção abrange uma rede de comunicação bem mais ampla do que a rede
utilizada na fase de investigação, aproveitando certas relações informais descobertas no decorrer daquela fase.”
(THIOLLENT, 1981, p. 52). Para tanto, a prática da pesquisa lança mão de campanhas de explicação ou de
outras práticas relacionadas com a divulgação de idéias entre as massas (C/f THIOLLENT, 1981, p. 51).
Todavia, apesar de todo esse engajamento, o pedagogo salienta que “a PA é essencialmente um instrumento de
investigação e não um meio de conscientização ou de difusão de idéias ou de propaganda” (THIOLLENT, 1981,
p. 51).
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2.3.11.1 A questão da objetividade do conhecimento produzido pela PA

Fazendo-se um brevíssimo retrospecto da história da ciência moderna e de suas

respectivas teorias do conhecimento, poderíamos constatar as diversas propostas levantadas

acerca do fundamento da validade necessária e universal do conhecimento produzido, em

suma, acerca de sua objetividade. A diversidade de propostas indica a dimensão do problema.

Seja Descartes com a fundamentação nas idéias inatas, a partir das quais, via um processo

analítico-sintético, deduz-se o novo conhecimento; sejam os empiristas britânicos com a

fundamentação na experiência, a partir da qual, via um processo de indução, sistematizam-se

as novas idéias; seja Kant com a fundamentação nas categorias do intelecto, a partir das quais

sintetiza-se o conhecimento fenomênico, temos a tentativa de estipulação de critérios que

credenciem, enquanto necessário e universal, o conhecimento produzido pela ciência. Com o

advento de Comte e do positivismo, a ciência abandona as especulações metafísicas acerca da

fundamentação do conhecimento científico; decreta-se tacitamente o procedimento típico das

ciências naturais como o paradigma metodológico para qualquer produção de saber que se

pretenda científica, escorando-se no eixo “base empírica/quantificação”.

O fundamento da objetividade da PA proposta por Thiollent não abandona de todo

a tradição lançada pela ciência moderna. Porém, nunca é bom deixar de lembrar que faz isso

sem recair no positivismo. A chave está em não estabelecer a separação sujeito-objeto típica

do positivismo, em especial do positivismo sociológico, que teve em Durkheim seu mais

significativo representante. A base empírica e a quantificação continuam sendo usadas como

garantias da necessidade e universalidade do saber produzido, todavia sob novos parâmetros.

No que se refere à base empírica, tanto o sujeito investigante quanto o objeto investigado

vivenciam a realidade empírica que os envolve; assim, não se estabelece uma separação que

neutralize o envolvimento do investigador com o objeto investigado, procedimento típico da

verificação empírica positivista; no que se refere à quantificação, os dados sistematizados são

antes um retrato momentâneo que norteia estratégias de interferências transformadoras do que

a descrição de uma estrutura determinante que sugere estratégias para sua conservação e

aperfeiçoamento. Sob essa ótica, Thiollent (1985, p. 21) comenta que “podemos conceber

dispositivos de pesquisa social com base empírica nos quais, em vez de separação, haja um

tipo de co-participação dos pesquisadores e das pessoas implicadas no problema investigado”.

Além do que, completa o autor, “a quantificação é sempre útil quando se trata de estudar o

fenômeno cujas dimensões e variações são significativas e quando exigem instrumentos de

medição aplicáveis sem demasiado artificialismo” (THIOLLENT, 1985, p. 21).
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O preço pago pelo parcial abandono da tradição científica moderna é se ter uma

objetividade metodologicamente inconsistente. Ou seja, a fundamentação da objetividade da

PA sugerida por Thiollent manifesta-se ainda como precária, se realmente se pretende

conservar a condição de necessidade e universalidade para o conhecimento produzido. Essa

crítica é atribuída às metodologias alternativas como um todo. No entanto, se já se parte do

princípio de que o conhecimento produzido pela PA (e demais métodos alternativos) é

temporal e espacialmente localizado e manifesta as subjetividades envolvidas e de que,

portanto, sua pretensa universalidade está circunscrita a uma região sociopolítica; e se já se

parte do princípio de que o tal conhecimento é sistematizado sob uma quantificação que não

pretende estabelecer vínculos de rigoroso encadeamento causal entre os dados e de que,

portanto, sua pretensa necessidade não o configura enquanto uma lei, não há por que se

preocupar com a inconsistência da objetividade segundo os moldes tradicionais, já que tal

objetividade está sendo modificada nas suas bases fundamentais: sua universalidade e

necessidade.
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2.3.12 ANTONIA DA SILVA MEDINA: DIÁLOGO E CIENTIFICIDADE

Antonia Medina, então professora da PUC-RS, rebatendo as críticas à objetividade

e cientificidade das metodologias alternativas de pesquisa, em particular a pesquisa-ação,

alerta que, “considerando a pesquisa-ação em seus objetivos e conteúdo social, vê-se que ela

está afastada das preocupações metodológicas relacionadas com a formalização ou com as

questões da lógica formal clássica” (MEDINA, 1989, 100). A reflexão da autora salienta uma das

principais características das metodologias alternativas de pesquisa que é a valorização do

diálogo, a interação comunicativa entre pesquisador e pesquisados que, como já

mencionamos, aproxima este subgrupo do ideário freireano. O saber produzido e proposto

como solução para os problemas investigados é legitimado pela participação da comunidade

pesquisada, inibindo o que Freire chamaria de uma relação “bancária”. A consolidação de um

dado juízo ou premissa enquanto conhecimento válido e aplicável só se dá – pelo que se

discursa – através do confronto com a vivência efetivada.

Isso se dando pelo fato de que “a argumentação na pesquisa-ação designa forma de

raciocínio que não se deixa enquadrar nas regras da lógica convencional e que implica um

relacionamento, pelo menos, entre dois interlocutores, de onde gera uma discussão, em forma

de diálogo, na busca de soluções” (MEDINA, 1989, 100). A autora (1989, 100) explica que, “na

linha de pesquisa ortodoxa ou convencional, os pesquisadores valorizam, na estrutura de

raciocínio, regras lógico-formais e critérios estatísticos”. Já na pesquisa-ação “as formas de

raciocínio são mais flexíveis” (MEDINA, 1989, 100). Segundo Medina (1989, 101), o fiel da

cientificidade está calcado em dois aspectos: primeiro, no fato de que a pesquisa-ação,

partindo de um artifício metodológico chamado de “instrução” - similar à “hipótese” nas

pesquisas tradicionais, mas, de “caráter menos rígido” -, analisa o fortalecimento, ou não, da

instrução, confrontando-a com a experiência vivenciada por pesquisador e pesquisados.

Sugere-se que, caso se fortaleça, a instrução deva dar encaminhamento a uma ação, caso

contrário, deve ser “abandonada, alterada, ou substituída por outra” (MEDINA, 1989, 101). E por

último, no fato de que, “embora dê ênfase aos procedimentos argumentativos, [a metodologia]
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não descarta procedimentos quantitativos, (...) [pois] são necessários como ‘balizamento’ dos

problemas ou das soluções” (MEDINA, 1989, 101).
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2.3.13. JOÃO FRANCISCO: LIBERDADE COMO CONDIÇÃO DE POSSIBILIDADE DA

PEDAGOGIA REVOLUCIONÁRIA.

João Francisco, como vimos acima, foi durante a década de oitenta um dos

principais pesquisadores vinculados às metodologias alternativas de pesquisa, estando

diretamente ligado ao CEAAL e ao ICAE. Segundo o pedagogo, mesmo não havendo acordo

terminológico na América Latina quanto à nomenclatura dessas metodologias, “na prática,

caminha-se para identificar pesquisa-ação e pesquisa participante como um tipo de pesquisa

social em que a produção de conhecimento se dá na ação ou na busca de soluções para

angustiantes problemas das camadas da classe trabalhadora ou popular” (SOUZA, 1985, p.

30). Segundo o autor, esse tipo de pesquisa tem como problema geral a produção de um

conhecimento “que sirva à transformação das atuais relações sociais e à

construção/consolidação de outras relações sociais, cooperativas, solidárias,

humanizantes/personalizantes” (SOUZA, 1985, p. 31). Para tanto, o caminho que ele indica é

a necessária superação da “dicotomia saber popular x saber científico” (SOUZA, 1985, p. 31),

reconhecendo, ao modo de Kuhn, que a legitimação da cientificidade de um conhecimento se

dá pelo fato de ser produzido e reconhecido “pelas diversas comunidades auto-intituladas

científicas” (SOUZA, 1985, p. 31). Dessa forma, atribui ao pesquisador engajado uma tarefa a

mais que a do intelectual orgânico: a de dialogar com a academia historicamente instituída,

diálogo que terá sua facilidade relativa à identidade ideológica e filosófica dos demais

acadêmicos.

O conhecimento produzido tem que ser “efetivamente útil à transformação das

atuais relações sociais na perspectiva da hegemonia popular” (SOUZA, 1985, p. 30). Por sua

vez, essa transformação “só é possível através da práxis dos explorados/oprimidos, seus

aliados, seus intelectuais orgânicos e intelectuais comprometidos com a hegemonia popular,

com autênticas lideranças revolucionárias” (SOUZA, 1985, p. 31). Essa práxis, a

reflexão/teorização das ações e procedimentos, tem o processo educativo da classe

trabalhadora como um de seus momentos mais importantes. Por conseguinte, faz-se
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necessária uma pedagogia engajada na construção/consolidação dessa hegemonia. Em artigo

publicado na revista do Centro de Educação da UFPE, no ano de 1983, o pedagogo lança as

primeiras reflexões sobre essa pedagogia, que deveria ser pensada enquanto “diagnóstico,

judicação e teleologação da realidade social e da educacional, no seu interior, realizados na

perspectiva da hegemonia proletária através de um método que dê conta da realidade na sua

conflitidade e antagonicidade” (SOUZA,1983, p. 320). Método este, a pesquisa participante,

que é, em si, um balizador da própria práxis. E a pedagogia sistematizada sob tal égide é

também, em si, práxis, é uma “pedagogia entendida como reflexão e teoria da educação”

(SOUZA,1983, p. 320).

2.3.13.1 Uma pedagogia da revolução

Propondo uma reflexão em torno de uma pedagogia com o sentido acima

apontado, o pedagogo lança, em 1987, o livro “Uma pedagogia da revolução”. A revolução é

aqui entendida como o “movimento de criação das condições de construção e consolidação da

hegemonia proletária. Hegemonia que se conquista na luta ideológico-política para a qual a

atuação ideológica-pedagógica tem uma contribuição fundamental a dar” (SOUZA, 1987, p.

124). Por sua vez, a pedagogia da revolução é aquela que se funda “na urgência da destruição

das atuais relações sociais capitalistas para organizar relações de produção em outras bases”

(SOUZA, 1987, p. 123).

Percebe-se que o autor sintoniza com o ideário marxista-gramsciano de revolução

ao propor o sentido geral de sua pedagogia, todavia não deixa de pontuá-la segundo a

perspectiva metodológica da pesquisa participante. Nessa acepção, o princípio educativo da

sua pedagogia da revolução salienta o debate e a criação de novos conhecimentos que

superem a dicotomia saber popular versus ciência. Assim, seu sentido norteador é:
“Trabalhar com as diversas camadas da classe expropriada, na educação escolar e
extra-escolar; debater com elas seus problemas, os problemas nacionais, à luz de seus
interesses imediatos/históricos, de seu saber e dos conhecimentos científicos
disponíveis, buscando, através de suas diversas organizações, meios e recursos para
resolvê-los na perspectiva da hegemonia popular; nesse processo, novos
conhecimentos capazes de superar a dicotomia saber popular X conhecimento
científico serão produzidos e sistematizados para se constituírem instrumentos da
humanização do homem” (SOUZA, 1987, p. 124).

Nessa pedagogia, “tão importante quanto a escolarização, ou talvez até mais, é a

educação como elemento do processo organizativo de massas e político das camadas de classe

popular” (SOUZA, 1987, p. 125). O sentido maior da educação é a hegemonia popular. As

http://www.getpdf.com


141

camadas populares têm que se capacitar para se tornarem agentes efetivos do processo de

revolução social e de construção de sua hegemonia. Para tanto, é preciso que se organizem

enquanto grupos políticos. Nesse sentido, João Francisco (1987, p. 137). afirma que

“compete à ação pedagógica superar o caráter unilateral da experiência imediata (...). Isso

significa desenvolver intelectualmente as camadas da classe popular, seu espírito

revolucionário (...), elevar seu nível de consciência, (...) [para que possam] dirigir seu próprio

processo de emancipação e garantir a sua consolidação”. No entanto, em contradição com o

ambiente de autonomia proposto, o pedagogo, na época, ainda comungava do espírito corrente

entre as esquerdas de que a organização das massas “exige um Núcleo Dirigente – um

partido? – capaz de contribuir para a unificação da luta das diversas camadas da classe

popular como um todo e garantir sua direção pela elevação intelectual das lideranças e da

própria classe” (SOUZA, 1987, p. 132); e que, para tanto, “é necessária a atuação dos

militantes/educadores e dos educadores/militantes, dos quadros do núcleo dirigente”

(SOUZA, 1987, p. 134).

2.3.13.2 Condições de possibilidade para a pedagogia revolucionária.

Vimos que Gramsci sugere o resgate da discussão da liberdade enquanto condição

de possibilidade, sem, no entanto, abandonar a idéia da efetividade concreta da liberdade, que

passa pela autonomia da classe trabalhadora. Mesmo sendo pensada enquanto superação do

jugo capitalista, a discussão da liberdade, em Gramsci (1981, p. 47), também é pensada

enquanto condição de possibilidade dessa superação, sendo a liberdade também definida

enquanto possibilidade do devir positivo entre o passado e o presente das condições de vida

do homem.

Em sintonia com o ideário gramsciano, em João Francisco a questão da liberdade

está presente tanto enquanto o “telos” do processo de organização das camadas populares, a

emancipação socioeconômica e a libertação político-cultural como enquanto a condição que

possibilita a dinâmica do processo de emancipação e libertação. É bem verdade que a idéia de

condição de possibilidade aqui manifesta não estabelece um vínculo de necessidade

categórica, como no pensamento kantiano original; todavia, a liberdade, mesmo não sendo

pensada enquanto categoricamente necessária, é a medida da dinâmica e das possibilidades do

processo de organização, emancipação e libertação das massas. Nesse sentido, o pedagogo

afirma que:
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“Para que se realize a dimensão da educação como elemento do processo
organizativo popular, é necessária a liberdade de organização em diversos níveis e
modalidades. Isso não quer dizer, no entanto, que, sem essa liberdade, as camadas
da classe popular não se organizem, pois eles saberão encontrar formas de
organização na mais hedionda ditadura. Só que, nessas condições, as possibilidades,
naturalmente, serão menores e será ainda mais difícil a sua implementação”
(SOUZA, 1987, p. 138).

Sob essa ótica, as comissões de fábrica, a dinamização da ação sindical, as

associações de bairro, os grupos culturais e a organização partidária são a efetividade dessa

liberdade e autonomia de organização das camadas populares (SOUZA, 1987, p. 139). Assim,

governos de esquerda, mesmo não sendo revolucionários, podem se constituir um avanço nas

lutas populares pelo fato de propiciarem alguma autonomia a mais que em governos

totalitários. Nesse sentido, João Francisco cita o governo de Miguel Arraes, que nos anos

sessenta, propiciou uma certa abertura para a autonomia organizacional das camadas

populares, condição essencial para o desenrolar do processo efetivo de sua libertação

(SOUZA, 1987, p. 138).

Em suma, temos a liberdade enquanto “telos”, a utopia norteadora, e a liberdade

enquanto a condição que possibilita a instauração do processo de atualização do “telos”. É por

pensar assim que o autor, como os demais gramscianos, não recorre à idéia de construção de

um sistema alternativo de ensino e nem à negação da possibilidade de atuação propositiva

dentro do próprio sistema vigente, assim como fazem os estruturalistas. O sistema escolar

vigente, e o próprio sistema político vigente, antes de terem apenas o papel de reprodução da

violência dos dominantes, podem servir de espaço para as ações contra-hegemônicas que

terão maior possibilidade de florescer quanto mais efetiva se fizer a liberdade.
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2.3.14. ROBERTO JARRY RICHARDSON: LIBERDADE ENQUANTO

DESENVOLVIMENTO PARTICIPATIVO

Roberto Jarry Richardson é chileno e chegou ao Brasil no final da década de

setenta, enviado pelo programa das Nações Unidas para a América Latina. Radicou-se na

Paraíba, vinculando-se à UFPB, onde trabalha até hoje. Suas pesquisas focavam o impacto

dos modelos econômicos vigentes na realidade rural brasileira.

Segundo Jarry, no início da década de oitenta, o conceito tradicional de

desenvolvimento apontado pelo crescimento do PIB ou de crescimento econômico priorizado

sobre melhorias sociais já se manifestava fracassado. Segundo o pedagogo, o verdadeiro

desenvolvimento deve se referir à dimensão humana da sociedade. Assim, redefine o conceito

nos seguintes termos: “é a realização plena das capacidades físicas, mentais e afetivas dos

seres humanos” (RICHARDSON, 1983, p. 76). O verdadeiro desenvolvimento é democrático

e concretizado por meio da participação efetiva dos segmentos sociais no processo político.

Destarte, pautando-se pelos pressupostos das metodologias alternativas de pesquisa, cujo

cerne é a valorização do engajamento coletivo a favor das soluções interativamente propostas,

Jarry defende que “existirá desenvolvimento quando os membros da comunidade forem

sujeitos da ação e não objetos desta; quando puderem consolidar sua autonomia e

autoconfiança; quando puderem elaborar e executar seus próprios projetos” (RICHARDSON,

1983, p. 76).

As ações que encaminhem esse novo modelo de desenvolvimento correspondem

na prática a uma transformação no modo de proposição e deliberação das políticas

governamentais, que, por sua vez, correspondem a uma mudança na forma de investigar e

analisar os problemas a serem solucionados. Para isso, a maneira tradicional de pesquisa

social - cuja produção de saber é tarefa exclusiva do agente-pesquisador externo e cuja

deliberação é prerrogativa de instituições públicas, também externas à comunidade - tem que

ser substituída por um modo que incorpore os indivíduos alvos da pesquisa como co-

participantes da própria pesquisa. Sob essa metodologia, no lugar de se manifestar como o
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agente neutro e externo que analisava distanciado o objeto, “o pesquisador passou a ser um

‘animador’ responsável da análise crítica e construção da realidade” (RICHARDSON, 2003, p.

177).

Pois, assim, conseguiremos ter efetivamente a população focada como agente

proponente do seu próprio destino. Nesse sentido, o pedagogo chileno-brasileiro assegura que,

“se desejamos o desenvolvimento, devemos inverter o processo decisório, começando das

bases da sociedade; cada comunidade deveria ter a possibilidade de iniciar suas próprias

ações, tomar decisões em relação aos problemas que a afetam diretamente e responsabilizar-

se, na medida do possível, pelo êxito ou fracasso de seus empreendimentos. Se os problemas

superassem os limites da comunidade, estes seriam resolvidos em outros níveis, assegurando a

participação de todos os interessados” (RICHARDSON, 1983, p. 76). Em outras palavras, o

verdadeiro desenvolvimento liberta. Assim, enfatizando a idéia de autonomia, o pedagogo

afirma que, “em termos objetivos, na sociedade, sua economia e política devem estar

organizadas de tal forma que os indivíduos e a comunidade maximizem as oportunidades de

autodesenvolvimento. Isso significa superar a dominação e libertar-se, aprender a identificar e

satisfazer necessidades legítimas” (RICHARDSON, 1983, p. 76).

Decorrendo das idéias acima apresentadas e apoiado no relatório da Fundação

Internacional para Alternativas de Desenvolvimento, o pedagogo descreve dois modelos

distintos de sociedade: a sociedade dominada e a sociedade libertada. Na primeira, “as

pessoas estão dominadas pelo Estado e/ou pelo poder econômico, assistido pelos seus

especialistas, os tecnocratas” (RICHARDSON, 1983, p. 76). Já na sociedade libertada, “entre

as pessoas se estabelece um terceiro sistema de comunicação alimentado pela sua

criatividade” (RICHARDSON, 1983, p. 77).

A sociedade libertada é aquela constituída por indivíduos e coletividades

autoconfiantes, pois só assim poderão enfrentar e solucionar seus problemas econômicos e

sociais. Segundo Richardson (1983, p. 77), a autoconfiança “significa desenvolver, em cada

pessoa e na comunidade, a capacidade autônoma de tomar decisões e agir responsavelmente”.

A educação tem um papel chave na construção da sociedade libertada, haja vista ser dela a

tarefa de formar indivíduos e, conseqüentemente, coletividades autoconfiantes. A ação dos

educadores é correlata à ação dos pesquisadores e cientistas sociais: não devem nem impor

nem monopolizar o saber e sua produção, “devem, no melhor dos casos, desempenhar o papel

de animadores” (RICHARDSON, 1983, p. 80).

Portanto, em sintonia com o ideário da ação participativa, o pedagogo comenta

que o desenvolvimento que conduz à sociedade libertada “compreende participação nos
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processos decisórios em todos os níveis e áreas (...) a comunidade local é o espaço onde deve

começar esta participação” (RICHARDSON, 1983, p. 79). Vaticina que a não observância à

prerrogativa da ação participativa condena ao fracasso, mais cedo ou mais tarde, qualquer

tentativa de solução. Cita como exemplo desse desfecho os programas de desenvolvimento

rural da ditadura que eram forjados sob a égide do monopólio do saber, que colocava a

coletividade alvo na posição de mero objeto de investigação, e da imposição governamental,

que inibia qualquer forma de participação autônoma por parte daqueles para os quais o

próprio programa se voltava (C/f RICHARDSON, 1983, p. 79-80). Tais programas

redundaram em mais miséria e mais pobreza.
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2.4: O CONCEITO DE LIBERDADE NA PERSPECTIVA DA ESCOLA DE FRANKFURT

A perspectiva gramsciana salienta o caráter contra-hegemônico da ação

pedagógica, sendo a educação pensada como um instrumento político e revolucionário. Essa

perspectiva tinha subjacente o materialismo histórico-dialético: a idéia de um avanço positivo

da história lastreado pelo avanço da luta de classe. Destarte, dever-se-iam instrumentalizar as

ações desenvolvidas sob a égide da educação político-revolucionária em prol desse avanço

histórico.

A perspectiva pedagógica que agora trabalharemos, por estar fundada no ideário

lançado pela Escola de Frankfurt, não abraça a idéia de uma dialética positiva pautando o

desenvolvimento da história. O marxismo subjacente às reflexões empreendidas pelos

pensadores da Escola e, conseqüentemente, pelos pedagogos brasileiros com ela sintonizados

não acata todas as teses do materialismo histórico-dialético. Por exemplo, veremos que o tema

“revolução” não tem a presença e a importância que assume no discurso dos gramscianos.

Também paira a idéia de que a igualdade material não conduz necessariamente à realização

civilizatória.

As reflexões escoradas no pensamento da Escola introduzem conceitos como

qualidade de vida e emancipação. As ações instrumentais conduzem apenas ao

desenvolvimento das satisfações materiais, todavia, a vida, individual e vivida no seio das

coletividades, tem outras dimensões além daquelas ligadas à produção e distribuição dos bens.

Destarte, a reflexão pedagógica calcada no ideário frankfurtiano trará à baila questões

referentes às predicações da vida em sociedade. A educação será pensada enquanto

instrumento de crítica radical aos sistemas de poder vigentes, seja a indireta coerção da

sociedade capitalista, seja o arbítrio dos socialismos reais. A meta é instaurar uma

racionalidade não fundada na eficiência técnica e na eficácia econômica, mas uma

racionalidade instituída sob a interação comunicativa por parte dos elementos da sociedade.

A educação é pensada enquanto um instrumento que conduz não apenas à superação das

mazelas e desigualdades sociais, mas à qualidade de vida, que implica não só a satisfação das
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necessidades materiais e de consumo, mas, principalmente na satisfação das necessidades

imateriais: realizações psicossociais, autonomia subjetiva e ideológica, valorização das

diversidades culturais e dos saberes e visões de mundo não escorados na ciência moderna.

Supomos que a pouca incidência de reflexões escoradas nos pressupostos da escola

de Frankfurt e da teoria crítica, ao longo dos anos oitenta, se deu pelo fato de que soa

improcedente levantar-se a discussão sobre qualidade de vida e emancipação quando a própria

vida, na dimensão das demandas fisiológicas e sociais básicas para a sobrevivência, ainda não

era minimamente valorizada no Brasil. Ou seja, ainda estava distante a saliência da qualidade

de vida como problema quando as questões ainda eram a fome, a mortalidade infantil, a

insalubridade urbana, o trabalho escravo, a inexistência de direitos e do mínimo Estado de

direito. Ficava difícil incorporar a crítica à racionalidade instrumental, racionalidade típica das

sociedades industrializadas, quando no país ainda vigorava uma estrutura socioeconômica

oligárquica e uma racionalidade que Weber certamente chamaria de tradicional.

A realidade escolar, o cotidiano com o qual professores e educadores ligados às

causas populares se deparavam não era o do esgotamento da sociedade de consumo, e sim a

crônica falência de um modelo econômico agrário-exportador e de um ordenamento político

anacrônico. Dessa forma, era mais emergente a incorporação no discurso pedagógico de

temas, como superação da miséria, do trabalho infantil e outros, do que da elevação do nível

de exigências sociais,típicas de sociedades que, por intermédio da instauração do Estado de

bem-estar social, há décadas já não conviviam com as mazelas que por aqui ainda persistiam.

Não obstante, as reflexões apresentadas pelos representantes da corrente

pedagógica escorada no ideário frankfurtiano não deixam de ter contribuído para que se

ampliasse e enriquecesse a discussão em torno da administração escolar e de uma nova

concepção de ciência educacional.

a) Escola de Frankfurt: a liberdade como superação da alienação-reificação

Vimos que, tendo como ponto de partida o pensamento hegeliano, podemos

identificar toda uma corrente de pensamento que fundamenta uma noção de liberdade baseada

nas noções de totalidade e dialética, sendo a liberdade pensada enquanto a realização de uma

determinada concepção de processo sociohistórico. É sob essa ótica que situamos a chamada

Escola de Frankfurt no contexto deste trabalho.

A primeira questão que devemos levantar, antes de abordar a idéia de liberdade na

Escola de Frankfurt, é a própria identidade de “escola” pertinente ao grupo de pesquisadores
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do Instituto de Pesquisas Sociais de Frankfurt. Noutras palavras, o que poderíamos ter em

comum em Theodor Adorno, Max Horkheimer, Erich Fromm, Herbert Marcuse, além de

Walter Benjamin e Jürgen Habermas (na época assistente de Adorno), para que pudéssemos

chamar esse conjunto de uma “Escola”?

Respondendo a essa questão, temos alguns elementos que, sendo compartilhados

pelo grupo, dão unidade à diversidade de suas pesquisas e idéias. Primeiramente, elegemos

como elemento comum a incorporação da noção de dialética, especificamente a dialética

negativa. Em geral, os frankfurtianos reconhecem que a realidade se move por contradições; a

princípio, assim pensariam também Hegel e Marx. A diferença para estes é que, para os

frankfurtianos, essas contradições não estabelecem uma síntese necessária e positiva, que,

segundo Hegel, seria a própria manifestação da razão na história, ou o avanço das forças

produtivas, segundo Marx. Essa síntese, que não é necessariamente positiva, seria o que eles

entendem por “Dialética Negativa”. Portanto, para os pesquisadores de Frankfurt, o papel e a

responsabilidade da filosofia e dos homens são ainda maiores, pois força imanente alguma (tal

como o desdobramento da razão ao longo da História) está conduzindo os nossos destinos

históricos. O processo histórico, aqui, é pensado, então, em termos de possibilidade,

distinguindo-se do determinismo teleológico subjacente às concepções de história hegeliana e

marxista. Cabe ao homem a tarefa de conduzir sua própria humanidade. Outro ponto comum

na reflexão dos integrantes da Escola de Frankfurt é a crítica à modalidade de razão que vem

se consolidando no ocidente desde os tempos modernos: a chamada “Razão Instrumental”, a

racionalidade própria da ciência e da técnica. Se a História já não é mais tida como movida

pelas determinações da razão, conseqüentemente o progresso da liberdade também não tem

nada que o determine necessariamente. Portanto, a associação Razão-Liberdade, pensada por

Hegel como uma identidade necessária, já não tem mais garantia nenhuma.

A crítica à racionalidade instrumental, que, a rigor, é a crítica à maneira ocidental

de pensar a relação homem-mundo, cuja construção remonta ao surgimento da modernidade

(com a contribuição do método cartesiano), enseja uma nova maneira de investigar a

sociedade. O pensamento frankfurtiano, incorporando a essa crítica a herança do idealismo

alemão, via sistematização da noção de dialética negativa, apresenta um novo método de

teorização: a Teoria Crítica, que é vista como a síntese dos elementos comuns que dão

unidade à Escola. Definindo essa teoria, Max Horkheimer esclarece que:
“A teoria em sentido tradicional, cartesiano, como a que se encontra em vigor em
todas as ciências especializadas, organiza a experiência à base da formulação de
questões que surgem em conexão com a reprodução da vida dentro da sociedade
atual. Os sistemas das disciplinas contêm os conhecimentos de tal forma que, sob
circunstâncias dadas, são aplicáveis ao maior número possível de ocasiões. A gênese
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social dos problemas, as situações reais, nas quais a ciência é empregada e os fins
perseguidos em sua aplicação, são por ela mesma consideradas exteriores. – A teoria
crítica da sociedade, ao contrário, tem como objeto os homens como produtores de
todas as suas formas históricas de vida. As situações efetivas, nas quais a ciência se
baseia, não são para ela uma coisa dada, cujo único problema estaria na mera
constatação e previsão segundo as leis da probabilidade. O que é dado não depende
apenas da natureza, mas também do poder do homem sobre ela. Os objetos e a
espécie de percepção, a formulação de questões e o sentido da resposta dão provas da
atividade humana e do grau de seu poder” (HORKHEIMER, 1975, p. 163).

Para compreendermos as críticas e as contribuições da Escola de Frankfurt,

necessitamos entender primeiro a noção de “Reificação” desenvolvida por Georg Lukàcs que,

apesar de não ser um pensador da Escola, muito contribuiu para a releitura do marxismo ao

longo do século XX. A palavra “Reificação” vem do termo “Res” que, em latim, significa

“coisa”; Lukàcs salienta que o capitalismo “coisifica” as relações capital-trabalho e homem-

sociedade de tal forma que aquilo que é produto dessas relações torna-se uma “coisa”, que se

efetiva como se tivesse vida própria, tornando-se estranha a quem a criou: daí a expressão

“Reificação”. As relações “coisificadas” acabam constituindo uma estrutura objetiva (geral e

necessária), apresentando um sentido e uma racionalidade própria, compondo o ambiente no

qual o homem tem imergido sua consciência. A Reificação é, então, a “coisificação” dos

mecanismos e estruturas dominantes que aliena a consciência crítica do homem

contemporâneo.

Alienar, segundo o Dicionário Aurélio, significa: “transferir para outro o domínio

de.” A alienação é a ação de transferir para outro o domínio de algo que usufruímos. Assim

sendo, na sociedade moderna ocorre um fenômeno inusitado: a realidade que usufruímos, ou

seja, a vida que levamos e os desejos que manifestamos são por nós usufruídos, mas não

temos o domínio sobre eles: a realidade nos está alienada. Como isso é possível? Quais os

mecanismos sociopolíticos que engendram essa alienação? Talvez seja esse o principal mote

que norteou a investigação dos frankfurtianos sobre os diversos ângulos pelos quais podemos

analisar e pesquisar a realidade social contemporânea.

Cada um de seus pensadores procurou, a seu modo, responder a essa questão.

Horkheimer inicia a crítica à racionalidade instrumental. Salienta que a sociedade moderna

manifesta a exacerbação da Razão Instrumental, que seria uma forma de racionalidade que

“coisifica” determinadas relações e valores. Na sociedade contemporânea, privilegia-se a

técnica útil aplicada ao vertiginoso crescimento da industrialização e do lucro, a ponto de a

sociedade perder a noção de outros valores e de outras maneiras de se relacionar entre si,

prendendo-se exclusivamente à racionalidade da utilidade técnica. Com relação à realidade

econômica, a atividade industrial é reificada, ou seja, o que é fruto das relações de trabalho

http://www.getpdf.com


150

historicamente situadas torna-se uma “coisa” com autonomia e racionalidade próprias,

alienada da realidade do homem que com seu trabalho a efetiva. Essa reificação favorece a

obediência aos poderes constituídos, que são a expressão política dos interesses do grande

capital.

Em parceria com Adorno, Horkheimer (1985, p. 113-156) denuncia a Indústria

Cultural como uma das poderosas máquinas do “sistema” (a sociedade tecnológica

contemporânea, que é um “sistema” porque funciona orgânica-sistemicamente) para efetivar a

alienação das massas. A Indústria Cultural é constituída pelos mass-media: cinema, televisão,

rádio, discos, publicidade, gravuras, etc. Como dissemos, a alienação é a ação de transferir

para outro o domínio de algo que usufruímos. A realidade que usufruímos é moldada pela

Indústria Cultural: ela dita a vida que levamos e os desejos que manifestamos. Todavia, nós

não temos o domínio dessa Indústria, ou seja, não temos o domínio sobre aquilo que ela dita.

Assim sendo, se ela dita nossos desejos e estilo de vida, nós não temos domínio sobre eles.

Porém os desejos e nosso estilo de vida são a dimensão mais palpável de nossa realidade: se o

domínio de nossa realidade nos foi tirado, temos que a realidade nos está alienada: usufruímos

uma vida sobre a qual não temos domínio. Isso se torna possível porque a Indústria Cultural

projeta valores e visões-de-mundo, cria novos hábitos e modelos de comportamento. Ao

longo da história, a arte sempre serviu para formar a consciência dos povos. Porém, com o

capitalismo e a Indústria Cultural, as manifestações artísticas começaram a ser utilizadas

como bens de consumo: no lugar do “cultivo do Espírito”, temos o mero entretenimento. O

cinema, o rádio, a televisão, a publicidade e tudo o que se refere à mídia projetam formas de

pensar e disseminam novos objetos de desejo, estipulam um padrão de vida e comportamento

que acaba sendo incorporado por todos, sem que nos apercebamos disso... Diferente de outros

momentos da história, em nossa sociedade, as manifestações culturais veiculadas pela mídia

não visam fortalecer essa ou aquela identidade cultural, essa ou aquela reflexão crítica: visam

prioritariamente ser meio (“medea” em Latim) de divulgação de produtos e serviços, ou são

os próprios produtos a serem consumidos. Nesse sentido, abordando o papel da música diante

dessa indústria (que caberia a qualquer outra manifestação artística), Adorno afirma:
“Os tradicionais fermentos antimitológicos da música [o encanto, a subjetividade e a
profanação] conjuram, na era do capitalismo, contra a liberdade, contra esta mesma
liberdade que havia sido outrora a causa de sua proibição, devido às afinidades que os
uniam a ela. Os porta-bandeiras da oposição ao esquema autoritário se transformaram
em testemunhas da autoridade ditatorial do sucesso comercial. O prazer do momento
e da fachada de variedade transforma-se em pretexto para desobrigar o ouvinte de
pensar no todo, cuja exigência está incluída na audição adequada e justa; sem grande
oposição, o ouvinte se converte em simples comprador e consumidor passivo”
(ADORNO, 1975, p. 176).
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Erich Fromm denuncia as psicopatologias da sociedade de consumo. O

psicanalista frankfurtiano salienta os aspectos psicossociais da alienação na sociedade de

consumo, enfoca a interferência do consumismo na constituição da subjetividade e das

emoções do homem contemporâneo. A atual sociedade conduz o indivíduo ao modo “Ter” de

existência (C/f FROMM, 1985): eu sou aquilo que tenho e aquilo que consumo. Tal modo

está sintonizado com a racionalidade própria do capitalismo monopolista, a racionalidade

instrumental, em que o indivíduo instrumentaliza seu mundo ao redor (relações de trabalho,

pessoais e afetivas) procurando obter o máximo de sucesso material. Agindo assim, ele

reforça o caráter consumista da sociedade e aliena de si a satisfação de necessidades mais

essenciais e que levariam ao melhor equilíbrio psicoemocional. Pois se pautar pela satisfação

do consumo é estar sempre na ansiedade da nova aquisição e dos novos apelos publicitários,

colocando-se sempre diante de frustrações impossíveis de serem sublimadas, haja vista fazer

parte da racionalidade do sistema a busca constante e sempre renovada do consumo.

Marcuse focaliza a “Ilusão de Liberdade”: a sensação de autonomia que o

consumismo e as técnicas de controle ideológico utilizadas pela publicidade e pela mídia em

geral propiciam ao homem contemporâneo. A liberdade passa, então, a ser a impressão de

satisfação advinda da canalização das energias da libido para o contentamento dos desejos de

consumo. Nesse sentido, Marcuse afirma que “o argumento que condiciona a libertação a um

nível de vida superior serve com excessiva facilidade para justificar a perpetuação da

dominação” (MARCUSE, 1999, p. 141), pois, ao esvaziar a energia contestatória da libido,

instaura um ambiente de conformismo e passividade diante da dominação.

Os mecanismos de alienação-reificação controlam a sociedade, dissimulando as

ações coercitivas, construindo o consenso em torno dos interesses dos dominantes. Esse

mecanismo está presente tanto nos ordenamentos políticos totalitários quanto nas sociedades

liberais. Os pensadores da Escola de Frankfurt nos levam a perceber que o modelo de razão

hegemônico nas sociedades em geral, notadamente ao longo do séc. XX, assenta o mundo em

volta do homem enquanto um conjunto de objetos a serem instrumentalizados como meios

para que se atinjam os propósitos dos interesses dominantes, sejam estes uma elite buracrática

ou econômica. Nesse sentido, Fromm levanta a seguinte reflexão:
“Se a liberdade, a aptidão de preservar sua integridade pessoal em face do poder, é a
condição básica da moralidade, não terá o homem do mundo ocidental resolvido seu
problema moral? (...) De fato, a liberdade alcançada nas democracias modernas
encerra uma promessa para o desenvolvimento do homem que falta a qualquer
espécie de ditadura, (...). Mas é tão-só uma promessa, não um cumprimento ainda.
Dissimulamos o nosso próprio problema moral de nós mesmos ao focalizarmos a
atenção na comparação de nossa cultura com estilos de vida que são a negação das
melhores conquistas da humanidade, e assim ignoramos o fato de que nós também
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cedemos ao poder não de um ditador e de uma burocracia política a ele aliada, mas ao
poder anônimo do mercado, do sucesso, da opinião pública, do “senso comum” – ou
melhor, da insensatez comum – e da máquina de quem passamos a ser servos”
(FROMM, 1986, p. 209).

Assim, os mecanismos de alienação-reificação obstaculizam a efetiva liberdade.

Pois esta é o autônomo exercício das possibilidades do indivíduo e das coletividades, pautadas

por seus interesses e demandas. O mundo dos homens, reduzido ao império da técnica, deve

ceder o lugar ao “mundo da vida”, pensado enquanto espaço da emancipação integral do

homem.

Diante do exposto, temos que, na perspectiva das várias discussões apresentadas

pelos autores da Escola de Frankfurt, a efetiva liberdade só se dará com a superação da

alienação-reificação produzida pelo sistema dominante. Na perspectiva trabalhada por

Marcuse, a emergência dos princípios de prazer na sociedade, advinda da superação da sutil

coerção imposta pelo consumo, instauraria “novas e duradouras relações de trabalho”

(MARCUSE, 1999, p. 143), resgatando a identidade trabalhador-trabalho, alienada pelo

capitalismo. A instauração de uma nova racionalidade passa, segundo Fromm, pela superação

do medo à liberdade que se dá superando os mecanismos de fuga à própria liberdade27. Essa

superação corresponde à realização do ego, ou seja, à “realização da personalidade total do

homem, pela expressão ativa de suas potencialidades emocionais e intelectuais” (FROMM,

1962, p. 201). A liberdade está para além da independência diante das necessidades materiais

da vida, é pensada em sua forma positiva. Fromm afirma, então, que “a liberdade positiva

consiste na atividade espontânea da personalidade integrada em sua totalidade” (FROMM,

1962, p. 201).

Em síntese, os pensadores da Escola de Frankfurt sugerem a discussão a cerca da

liberdade reelaborando a noção de liberdade concreta em Marx com a incorporação da

valorização da singularidade, seja dos indivíduos ou das coletividades. Também, repensando a

idéia hegeliana de dialética e resgatando a de totalidade, não deixam de sugerir a liberdade

enquanto objetivação, todavia, não mais efetivada num modelo de Estado, mas, enquanto a

efetivação de relações necessárias que, a todos, permitam o livre exercício de suas

potencialidades e a autônoma condução de sua própria vida.

27 Subserviencia voluntária ao autoritarismo, aceitção passiva aos impulsos de destrutividade e conformismo C/f
FROMM, 1962, p. 117-160.
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2.4 1 BENNO SANDER: LIBERDADE COMO ESCOLHA RESPONSÁVEL

Benno Sander, ao longo da década de oitenta, além de exercer atividades docentes

(professor titular da Universidade Federal Fluminense e professor visitante em outras

universidades), assumiu mandatos de presidência na Associação Nacional de Profissionais de

Administração e Educação – ANPAE e na Sociedade Interamericana de Administração

Escolar.

Sander tem seu nome e sua produção acadêmica associados às reflexões sobre

administração escolar. No artigo “A administração da educação no Brasil: é hora da

relevância”, publicado em 1982, defende que o processo administrativo, quando voltado para

a gestão da educação, não se deve pautar pelos paradigmas tradicionais da administração.

Salienta que a própria gestão de negócios desenvolvida no pós-guerra contempla paradigmas

alternativos aos propostos pelo pensamento tradicional. Segundo Sander (1982, p. 09), “a

teoria administrativa do século atual [XX] foi desenvolvida por três grandes escolas –

clássica, psicossocial e contemporânea.”. A administração clássica é composta pelos

movimentos da administração científica, da geral e da burocrática (influenciada por Max

Weber) que concebiam a gestão como mecânica e racional e davam ênfase à eficiência

econômica. A administração psicossocial, desenvolvida a partir da recessão da década de 30

do século passado, apresenta uma concepção funcional da gestão: “concebe a organização

como um sistema orgânico e natural” (SANDER, 1982, p. 09); adicionava a noção de eficácia

técnica à noção de eficiência econômica. A escola contemporânea inicia-se após a II Guerra

Mundial; tenta superar as orientações administrativas anteriores desenvolvendo o conceito de

efetividade sociopolítica. Concebe a gestão inserida no contexto do desenvolvimento social,

que tem uma abrangência maior que os da mera eficácia técnica e da eficiência econômica

(relação custo/lucro), requeridas pelo segmento empresarial.

Por trás da crítica aos modelos de gestão está a crítica à concepção de sociedade

que envolve tais modelos. As visões positivista e funcionalista, presentes nos modelos

clássico e psicossocial da administração, constituem um conjunto teórico que o autor chama
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de teorias do consenso: concepções sociológicas fundadas no positivismo de Comte, na

burocracia de Weber ou no funcionalismo de Parsons. Em oposição a essas teorias estão

aquelas que o autor denomina como teorias do conflito, representadas pelas correntes

sociológicas marxistas e por algumas liberais, tais como Malthus (C/f SANDER, 1984, p. 30).

2.4.1.1 Nem teorias do consenso, nem teorias do conflito: a teoria crítica.

As distinções entre as referidas teorias, bem como a apresentação de um caminho

teórico alternativo que fundamente uma nova perspectiva para o estudo e o exercício da

administração escolar, o autor as apresenta no livro “Consenso e conflito: perspectivas

analíticas na pedagogia e na administração da educação”, de 1984. Segundo o autor, as

limitações e deformações da aplicação à administração da educação do modelo mecânico e

burocrático da administração clássica e do modelo orgânico da administração psicossocial o

levam a refletir sobre essas alternativas, preocupado em valorizar a intencionalidade do ser

humano e sintonizar com o esforço de reconceituação da ciência social e da teoria

organizacional e administrativa (C/f SANDER, 1984, p. 02).

Sander (1984, p. 27) reconhece que as teorias do consenso apresentam alguns

aspectos positivos, tais como: a valorização da interação da organização com o seu respectivo

ambiente, a interdisciplinaridade de seu enfoque e a valorização das razões inconscientes e

das conseqüências não-intencionais da interação social que lhe conferem uma grande

capacidade descritiva. Todavia, apesar de sua grande capacidade para explicar a interação

entre indivíduo-organização-sociedade, as teorias do consenso, notadamente o funcionalismo,

reduzem a análise do comportamento organizacional apenas ao aspecto despersonalizado do

processo, “donde resultam a reificação e a alienação dos participantes. Em outras palavras, o

comportamento organizacional torna-se determinístico, dificultando a ação humana e a

regulação da situação social pelos participantes da organização” (SANDER, 1984, p. 28).

O movimento de mudança social e de conflito organizacional é inadequadamente

equacionado pelas teorias do consenso. As mudanças organizacionais são pensadas apenas

enquanto uma adaptação da organização às demandas externas; assim sendo, a solução das

tensões é pensada apenas enquanto uma resposta aos interesses de manutenção do sistema.

Segundo Sander, essas teorias não dão suficiente importância ao conflito e ao movimento de

contradição porque são incapazes de “definir a natureza dos valores que regulam a interação

orgânica” (SANDER, 1984, p. 41). Além do que, o caminho apontado pelas teorias do
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consenso “descuida dos aspectos éticos e substantivos do ser humano vivendo em sociedade

para cultuar a eficiência utilitarista e a racionalidade instrumental” (SANDER, 1984, p. 28).

A oposição às teorias do consenso é feita primordialmente pela reunião das

teorias fundamentadas nas contribuições de Marx e Engels. Esse conjunto teórico, as teorias

do conflito, “explora as potencialidades analíticas e praxeológicas dos conceitos de poder,

contradição, totalidade, mudança e emancipação” (SANDER, 1984, p. 16). A preocupação

central desse conjunto teórico-sociológico é “a explicação dos fenômenos do poder, da

mudança social e das contradições que caracterizam a formação e a ação dos grupos sociais”

(SANDER, 1984, p. 29).

Mesmo tendo no marxismo seus mais significativos expoentes, essa corrente

também se manifesta por concepções liberais, como, por exemplo, as noções de competição e

concorrência econômica, de Smith e Malthus, a luta pela existência de Spencer, e a proposta

neoliberal, de Dahrendorf (C/f SANDER, 1984, p. 30). Todavia, é a contribuição do método

dialético aprimorado28 por Marx que dará a principal marca dessas concepções teórico-

sociológicas. Ao introduzirem o conceito de dialética como um operador teórico de grande

significação, as concepções marxistas oferecem uma leitura mais crítica das relações de poder

e dominação, levantando as conseqüências socialmente negativas de determinadas relações de

poder, notadamente as manifestas no capitalismo.

Porém as teorias do conflito, e a própria dialética marxista, também não estão

isentas de limites. Segundo nosso autor, a principal limitação dessa corrente é que “ela não

está consolidada cientificamente” (SANDER, 1984, p. 38). Essas teorias também foram

cunhadas sob a égide da racionalidade instrumental, levando os valores e metas apontados a

serem mais significativos que as reivindicações da população para a qual suas ações se

voltam. Mesmo identificando movimento e conflito no processo histórico da instituição das

relações de poder e dominação, essas teorias não apresentam propostas cientificamente

consistentes, configurando-as apenas como um conjunto de intenções de caráter mais

ideológico que prático. Sendo também herdeiras da modernidade industrial, as concepções do

conflito também relegam ao segundo plano os espaços da vida humana que não estão ligados

diretamente ao mundo da produção. Em outras palavras, reduzem a concepção de vida

humana à sua função instrumental.

28 “Marx deu ao método dialético nova perspectiva. (...) ele o concebe como categoria concreta em que a
realidade é definida por seus elementos materiais, mais especificamente pela infra-estrutura econômica. Ou seja,
ao dar um conteúdo concreto ao idealismo hegeliano, ele substitui a dialética espiritual da civilização pela
dialética material da história”. SANDER, 1984, p. 33
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Assim sendo, é imperativo que se busque um caminho alternativo aos

apresentados pelas duas grandes correntes precedentes, pois, segundo Sander, “nenhuma das

duas concepções teóricas conseguiu explicar adequadamente e, muito menos, evitar o

processo de deterioração da qualidade de vida humana coletiva em termos de degradação

ecológica, de destruição dos laços sociais e de desintegração do próprio ser humano como

ente individual e social” (SANDER, 1984, p. 42).

Sander elege o conceito de qualidade de vida humana coletiva como o norte que

orienta as investigações sociopedagógicos e, principalmente, como o critério que avalia os

atos e fatos administrativos. Segundo o autor, esse conceito expressa uma posição ética que

concebe o ser humano como um ente individual e social e que deve se engajar na vida política

de sua sociedade. Ele parte do princípio de que a definição das necessidades básicas de

sobrevivência e promoção coletiva, bem como o encaminhamento da satisfação dessas

necessidades, deve se dar pelo envolvimento de toda a população em meio à sua realidade

social e identidade cultural. O autor reconhece que a noção de qualidade de vida já foi

trabalhada em outros contextos, porém era posta segundo uma concepção instrumental, na

qual a vida humana era refletida sob uma ótica utilitarista e extrínseca às projeções

intencionadas pelos indivíduos, notadamente pelos da esfera mais subalterna da sociedade. O

conceito de qualidade de vida humana, sob o viés instrumental, pressupõe “a competição

desenfreada e interesseira visando à acumulação de bens materiais, independente dos valores

éticos de validade geral estabelecidos coletivamente pela população” (SANDER, 1984, p. 04).

O autor alerta que a adoção desse conceito como princípio norteador das políticas

administrativas “vem levando o mundo à degradação ecológica vinculada ao industrialismo

predatório, à destruição dos laços sociais por causa da distribuição desigual dos bens da

humanidade e à desintegração do próprio ser humano como ente individual e social”

(SANDER, 1984, p. 04).

O tipo de qualidade de vida que o nosso administrador pedagógico defende é o de

qualidade substantiva de vida humana, que, segundo ele:
“Se fundamenta principalmente em dois valores éticos de validade geral – a liberdade
e a eqüidade – cuja conjugação adequada deve refletir os valores culturais e os
anseios políticos da maioria da população. Somente a conjugação correta desses dois
valores em seu contexto cultural específico permitirá desenvolver uma experiência
qualitativa de vida humana que preserve os espaços de opção individual e de
promoção coletiva” (SANDER, 1984, p. 04).

A identificação da distinção feita pelo autor entre os dois tipos de qualidade de

vida humana, a qualidade instrumental e a qualidade substantiva, reporta-se à crítica que
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determinados autores da Escola de Frankfurt tecem à racionalidade própria da sociedade

industrial: a racionalidade instrumental. As análises teóricas desenvolvidas pelos

frankfurtianos têm na crítica à racionalidade instrumental um de seus principais pontos de

convergência. Contribuem para a percepção de que a lógica da eficiência e a da eficácia

surgidas com a revolução industrial, invadem todos as dimensões da vida humana,

constrangendo o homem contemporâneo a avaliar sua existência individual e coletiva sob os

parâmetros da racionalidade técnica. Os pensadores da escola propõem um novo olhar

valorativo sobre a vida, influenciando conceitos como “qualidade de vida”, pois, dentre outras

questões, os frankfurtianos salientam a necessidade de se re-valorizar o “mundo da vida”,

negligenciado pelo exercício da visão de mundo utilitarista e individualista manifesta na

sociedade moderna.

O autor encontra nas idéias desenvolvidas pela teoria crítica os elementos

necessários para a superação das limitações das teorias do consenso e do conflito. O complexo

teórico desenvolvido pelos frankfurtianos permitiria a superação do determinismo imobilista

das teorias do consenso, sem resvalar para uma concepção evolucionista de dialética, e

permite superar a falta de cientificidade das teorias do conflito, sem perder de vista o

compromisso político e o engajamento na emancipação da sociedade. Assumindo a

incorporação do ideário frankfurtiano, Sander comenta:
“No campo da educação, introduz-se, assim, a discussão de uma teoria crítica de
administração da educação para analisar, explicar e entender os atos e fatos
administrativos que ocorrem na escola, na universidade e no sistema de ensino como
um todo em função da qualidade de vida humana coletiva. (...) A concepção de uma
teoria crítica de administração da educação é um desafio intelectual de grandes
proporções. No entanto, o movimento científico desenvolvido, a partir da década de
1930, na Escola de Pesquisa Social de Frankfurt, movimento baseado na crítica do
positivismo lógico e do marxismo ortodoxo, oferece subsídios valiosos para iniciar o
ensaio de uma teoria crítica da administração da educação” (SANDER, 1984, p. 142).

2.4 1.2 A administração escolar relevante.

Influenciado pela Teoria Crítica, Benno Sander analisa que os paradigmas

aplicados à administração em geral, mesmo aqueles mais sensíveis às demandas

sociopolíticas, ainda não contemplam a especificidade da gestão escolar. Para o autor, os

critérios de administração devem visar à melhoria da qualidade de vida, levando em conta as

peculiaridades culturais de cada comunidade ou coletividade envolvida. Um primeiro esboço

dessa preocupação com a relevância da gestão escolar já podemos encontrar, em 1977, no

livro “Educação brasileira: valores formais e valores reais”.
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Sander, no referido artigo de 1982, apontava novos paradigmas para a

administração cuja formulação já aludia à influência da teoria crítica. No artigo, apresenta um

outro paradigma para a administração, alternativo à lógica da eficácia e da eficiência: a

relevância. Segundo Sander, “a relevância é um critério de desempenho filosófico e

antropológico medido em termos da significância, do valor, da importância ou da pertinência

dos atos e fatos administrativos para a vida dos participantes do sistema educacional”

(SANDER, 1982, p. 14). Percebemos que a gestão deixa de focar os resultados de caráter

econômico para centrar-se nas respostas manifestas pelo homem e pela comunidade,

envolvidos num determinado processo pedagógico. A administração escolar relevante, então,

não é aquela que apresenta apenas resultados econômicos satisfatórios, mesmo que esses

resultados efetivem um real desenvolvimento sociopolítico. Mais do que apresentar resultados

quantificáveis, a administração escolar relevante apresenta como resultado a satisfação

existencial dos envolvidos em seu processo. Como essa satisfação é pautada pela

peculiaridade cultural de cada comunidade, dificilmente um parâmetro técnico e generalizante

de análise poderia servir de critério de avaliação de resultados. O resultado de uma

administração relevante seria, portanto, a satisfação da comunidade envolvida com a melhoria

do que ela entenda como sendo qualidade de vida.

É nesse sentido que o autor retoma essa discussão no livro “Consenso e conflito:

perspectivas analíticas na pedagogia e na administração da educação”, de 1984,

desenvolvendo o conceito de “qualidade de vida humana coletiva”, cuja promoção segue o

caminho político e administrativo da participação, contrapondo-se ao individualismo liberal,

ao centralismo burocrático e ao autoritário determinismo positivista. Segundo Sander (1984,

p. 03-04), a participação “favorece a definição justa dos espaços de contribuição e de

beneficiamento individual e local da experiência coletiva e nacional. (...), possibilita a adoção

de opções existenciais relevantes, pertinentes e significativas para os indivíduos e grupos de

determinada organização ou sociedade que nela tentam desenvolver uma forma qualitativa de

vida humana coletiva”. A participação, então, é posta, ao mesmo tempo, como o fundamento

e a estratégia para a ação humana coletiva, que, por sua vez, é a própria manifestação da

qualidade substantiva de vida humana: a qualidade de vida humana coletiva.

Definindo a administração escolar relevante, o administrador pedagógico afirma

que:
“A administração escolar será relevante na medida em que ela exercer uma mediação
significativa entre a cultura e o ensino à luz do ideal de promoção de uma forma
qualitativa de convivência humana concebida pela coletividade dos participantes da
escola, da universidade e do sistema de ensino como um todo. O pressuposto
fundamental desta afirmação é o de que o caminho político para a promoção de uma
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forma qualitativa de vida humana coletiva na educação e na sociedade é o da
participação. (...). A participação afasta o perigo das soluções dogmáticas, (...) é
direito e dever de todo cidadão que integra qualquer comunidade ou sociedade
democrática” (SANDER, 1984 p. 146).

2.4.1.3 A liberdade como pressuposto e exercício da qualidade de vida humana

coletiva

A valorização da satisfação existencial do indivíduo, respeitando as peculiaridades

culturais de sua respectiva comunidade, inerentes ao conceito de relevância, traz consigo uma

maior abertura para a noção de autonomia, aqui entendida como a liberdade de optar pelos

diversos caminhos possíveis para a efetivação da qualidade de vida. Essa concepção de

liberdade se diferencia da noção liberal clássica de liberdade, que, segundo Sander, “apregoa

a independência individualista para a definição de espaços de atuação autônoma sem

compromisso social.” (SANDER, 1982, p. 16). E também se diferencia dos espectros

ideológicos do socialismo totalitário, pois “inibem a liberdade de ação e a criação de espaços

diversificados para possibilitar a plena realização do ser humano como ente individual e

social” (SANDER, 1982, p. 17). O conceito de liberdade manifesto por Sander, em 1982,

aponta para uma noção de liberdade entendida como o exercício socialmente responsável da

autonomia individual. O indivíduo é livre para escolher o melhor caminho de construção da

sua existência, porém, “a liberdade de escolha por parte do ser humano implica adesão e

responsabilidade social” (SANDER, 1982, p. 17). Desenvolvendo esta idéia em 1984,

aplicando-a ao problema da gestão educacional, percebemos que a adesão e responsabilidade

social, que se manifestam via a participação, têm por pressuposto a liberdade e a eqüidade.

Neste sentido afirma Sander:
“A perspectiva de administração da educação que proponho (...) é a da participação
coletiva, o estilo de mediação dessas perspectivas é o democrático, a sua ênfase
predominante é a da convergência dos conceitos de liberdade e eqüidade e o critério
orientador ou a própria razão de ser dos atos e fatos administrativos é o de qualidade
de vida humana coletiva” (SANDER, 1984, p. 149).

A administração, em especial a gestão educacional, não pode prescindir da

autonomia optativa de seus pares, se se quiser pautar pela relevância e se quiser ter como meta

e critério de avaliação a qualidade de vida humana coletiva. Isso constitui, então, a liberdade

como o pressuposto necessário para o gerenciamento das ações que corroborem a instauração

da qualidade de vida humana coletiva, e apresenta a liberdade como o próprio exercício da

autonomia imprescindível para a vivência da referida qualidade de vida. Daí porque, o

exercício da liberdade é o exercício da escolha responsável, aquela opção que soma ao cálculo
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da satisfação as conseqüências da realização das satisfações pessoais para a coletividade e a

sociedade nas quais o indivíduo está inserido.
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2.4.2 PEDRO GOERGEN: A EDUCAÇÃO ENQUANTO CIÊNCIA EMANCIPATÓRIA

Pedro Goergen, nos idos de oitenta, era professor da Universidade Estadual de

Campinas. Versado em alemão, apreendia as idéias da Escola de Frankfurt com grande

propriedade.

O pedagogo defende a função crítica da pesquisa em educação, entendendo por

crítica “tanto a análise como o conhecimento e o posicionamento valorativo diante de uma

realidade” (GOERGEN, 1981, p. 83). A pesquisa educacional é pensada enquanto portadora

de uma identidade própria, tem status e dinâmica próprios: é autônoma. Contudo, isso não

implica que esteja isolada dos outros setores da vida humana (C/f GOERGEN, 1981, p. 69),

pelo contrário, deve interagir com as demais dimensões do viver: a produção e distribuição

dos bens, as relações políticas e as identidades culturais. Em suma, a educação deve ser

encarada como uma ciência não positivista, aquela que importa seu método dos

procedimentos da investigação sobre a natureza, pautando-se por quantificações e atribuições

de causalidade, mas deve ser encarada como uma ciência crítica que “compreende análise,

conhecimento e posicionamento. A crítica pode basear-se, lógica e empiricamente, na

validade dos conhecimentos e contribuir para a construção de uma práxis melhor, mas, e isso

distingue este de outros conceitos de ciência, os seus resultados sempre estarão sujeitos a um

procedimento controlado pela crítica e a uma reflexão autocrítica” (GOERGEN, 1981, p. 85).

A ciência da educação se vale do método hermenêutico (entendimento do sentido

histórico, crítica da ideologia) (C/f GOERGEN, 1981, p. 84). Sendo uma ciência crítica, “a

educação tem como principal objetivo levar o homem a um amadurecimento integral como

pessoa, ou seja, levá-lo à emancipação. Através do conhecimento e do domínio racional de si

e do seu meio, o homem deverá livrar-se da ‘coisificação’ e da ‘alienação’” (GOERGEN,

1981, p. 95).

Nesse sentido, o pedagogo se inscreve na luta encaminhada pelo sentido geral das

idéias frankfurtianas contra os mecanismos de reificação e expropriação da autonomia dos

homens efetuada pelo sistema dominante, salientando que “por emancipação entendem-se um
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abrangente esclarecimento dos condicionamentos das estruturas e dos processos existentes e

as condições para sua mudança” (GOERGEN, 1981, p. 84, Nota 48).

A ciência da educação proposta por Goergen abre a perspectiva para uma

pedagogia crítica: a ação intencional que, dando-se no âmbito da educação, visa à

emancipação do homem: a conscientização acerca dos falseamentos engendrados pelos

processos de coisificação e a apreensão crítica do real em oposição aos mecanismos de

alienação, ambas contribuindo para a abolição das relações de trabalho expropriantes. A

educação, portanto, é pensada enquanto uma ciência emancipatória e, nesse contexto, sugere-

se a liberdade enquanto libertação concreta (o viés marxista dos frankfurtianos), mas também

enquanto autonomia subjetiva (o viés crítico dos frankfurtianos), em que o homem em

coletividade pode apontar o sentido do seu próprio destino.
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2.5. O CONCEITO DE LIBERDADE NA PERSPECTIVA PERSONALISTA-

FENOMENOLÓGICA

A Escola de Frankfurt trouxe para a discussão pedagógica conceitos como

qualidade de vida e emancipação.Vimos que, para além das satisfações materiais e de

consumo, a tônica dos frankfurtianos valoriza a vida em sua integralidade psicossocial, sob

uma racionalidade fundada no agir comunicativo.

As preocupações com a vida também serão uma tônica da corrente

fenomenológica, só que agora em sua dimensão existencial. A corrente fenomenológica no

Brasil dialoga com o ideário marxista e converge com estruturalistas, gramscianos e

frankfurtianos quanto à crítica ao capitalismo e ao ordenamento político nacional. Também

farão referência à noção de revolução, porém essa referência não se funda no materialismo

histórico-dialético, não trabalha com a idéia de um avanço positivo da história, nem trabalha

com a idéia de que a constituição subjetiva do indivíduo seja necessariamente uma

determinação das estruturas sociais. Nesse sentido, Rezende (1990, p. 94) comenta que “a

fenomenologia tem dificuldade em acreditar no alcance plenamente revolucionário de outras

correntes, deterministas, materialistas ou apenas evolucionistas”, pois a revolução efetiva só

se dará com a real insurreição das consciências que corresponde a um existir autêntico.

Desse modo, o discurso pedagógico fenomenológico no Brasil de oitenta, além da

crítica corrente ao comportamentalismo e ao reprodutivismo, igualmente manterá uma

distância crítica do determinismo histórico associado ao discurso gramsciano, haja vista se

opor à idéia de pensar o sujeito crivado por uma significação existencial exterior à sua própria

intencionalidade, dada, por exemplo, pelas leis da história.

O conceitual fenomenológico, antes mesmo da década de oitenta, era bastante

conhecido no ambiente intelectual brasileiro. Ao longo das décadas de sessenta e setenta,

vários cursos de pós-graduação em educação e filosofia desenvolviam pesquisas a partir desse

ideário. Segundo Moacir Gadotti (1988[A], p. 110-112), a própria PUC-SP, centro irradiador

do pensamento gramsciano na década de oitenta, apontava uma orientação fenomenológica e
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personalista nos idos de 1970. Nomes como Antônio Rezende, Newton Von Zuben (que faz

as primeiras traduções para o português da obra de Martin Buber), Antônio Severino (que

escreve “Pessoa e existência”) e outros influenciaram vários pesquisadores e pedagogos. De

tal forma que muitos dos educadores próximos ao marxismo, aflorados ao longo dos anos

oitenta, tinham seus primeiros estudos baseados na fenomenologia. O próprio Saviani (1984,

p. 278) testemunha que, antes de enveredar pelo universo conceitual gramsciano, fundava

suas reflexões sobre o conceitual fenomenológico. E Gadotti, como veremos mais adiante,

inicia suas reflexões sob a égide da fenomenologia de Gusdorf.

Assim sendo, nos anos oitenta, o discurso fenomenológico ainda se fará presente

no panorama do pensamento pedagógico brasileiro. Em linhas gerais, os educadores

vinculados a essa corrente salientarão a autonomia existencial do indivíduo, defendendo sua

independência diante das estruturas factíveis da vida em sociedade. Nesse sentido, a

educação, além de sua dimensão político-histórica, tem uma perspectiva existencial: contribui

para formar o sujeito engajado na transformação da sociedade, mas também contribui para

formar o indivíduo cônscio de suas opções.

a) Liberdade subjetiva existencial

Por Liberdade subjetiva existencial entendemos a noção de liberdade que se

fundamenta na capacidade própria da subjetividade em determinar para si mesma o cerne

significativo de sua existência, donde a liberdade é a capacidade de optar entre os caminhos

desfraldados pelo leque de possibilidades próprio do indivíduo. Distinta da idéia de liberdade

subjetiva transcendental, a liberdade, aqui, não é definida como a autonomia da razão diante

dos instintos. Ela é pensada enquanto a própria condição do homem enquanto indivíduo,

pessoa. A nosso ver, os dois grandes troncos nos quais se ramificam as correntes de

pensamento que trabalham com a noção subjetiva existencial da liberdade são o

espiritualismo e a fenomenologia. Deles temos as manifestações de personalismo e

existencialismo, que marcaram a filosofia do séc. XX. Nesse grande conjunto, que engloba

espiritualismo e personalismo, fenomenologia e existencialismo, incluímos, em especial,

pensadores como Edmund Husserl, Karl Jaspers, Martin Heidegger, Emanuel Mounier,

Martin Buber, Merleau-Ponty, pois, direta ou indiretamente, contribuem para a reflexão de

pedagogos da geração de oitenta no Brasil.
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b) A liberdade para o Espiritualismo-Personalismo

Em linhas gerais, o Espiritualismo foi uma reação ao positivismo, surgida em

meados do séc. XIX, que procurava revalorizar o papel da religião e, principalmente, salientar

a dimensão não reduzível do homem às determinações de sua natureza físico-biológica. Tem

como conceito chave a noção de consciência, que o aproximou do idealismo alemão e, como

veremos, a partir da terceira década do séc. XX, o aproximará bastante da fenomenologia e do

existencialismo.

A discussão sobre consciência e subjetividade, na segunda metade do séc. XIX,

estava sob a influência não só do Idealismo, mas também do Espiritualismo, de tal forma que,

no início do séc. XX, ainda podemos encontrar alguma influência do Espiritualismo na

doutrina de Bergson (1911), que tem a consciência como atitude de introspecção ou

auscultação interior, de busca dos “dados imediatos”: a consciência é a realidade, a única

realidade. Para Bergson, a consciência é o princípio criativo da realidade e, ao mesmo tempo,

manifesta e revela imediatamente essa realidade no interior do homem.

A reação ao determinismo das relações de necessidade causal, que são o objeto e o

conteúdo das investigações positivistas, faz com que o espiritualismo valorize e resgate a

discussão em torno do oposto lógico da idéia de determinação causal: a noção de liberdade. O

tema “liberdade” é recorrente entre os vários pensadores espiritualistas e se fará presente nas

reflexões do personalismo propriamente dito. Segundo Nicola Abbagnano, se, para o

positivismo, “o único texto é constituído pelos fenômenos naturais, para o espiritualismo, o

único texto é constituído pelos testemunhos da consciência”. E continua o historiador italiano,

“por tais testemunhos entendem-se, as mais das vezes, não só os dados da ‘experiência

interior’ ou ‘reflexão’, como Locke chamava, mas também as exigências do coração e do

sentimento, os ideais morais ou religiosos tradicionais, como, por exemplo, a liberdade, a

transcendência dos valores e a manifestação do divino” (ABBAGNANO, 1984, p. 91).

Segundo o historiador italiano, Júlio Lequier, ainda em meados do séc. XIX, aponta as

contradições da noção de necessidade dada pelo positivismo. O argumento de Lequier

questiona que, se tudo está submetido à necessidade, não podemos nem sequer afirmar que

tudo está submetido à necessidade, porque essa proposição será necessária e, por

conseqüência, não poderíamos distingui-la de qualquer outra. Se tudo é necessário, a própria

ciência é impotente, e não poderemos distinguir a verdade do erro; a rigor, nem sequer

saberemos se verdade e erro existem, pois não podemos distinguir o verdadeiro do errado.

Para podermos distinguir a verdade do erro, deveríamos ser livres, deveríamos não estar
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absolutamente sujeitos à necessidade; mas essa liberdade é contestada (C/f ABBAGNANO,

1984, p. 103-104).

O Personalismo, por sua vez, é identificado por Abbagnano como uma corrente do

Espiritualismo. A identificação precisa dos autores e das idéias que constituem o

personalismo, gera controvérsias. Abbagnano define “personalismo” como uma corrente

francesa do espiritualismo, cujo foco se volta para o aspecto social e cuja ascendência é

católica e teve como fundador e maior divulgador Emmanuel Mounier. Ainda segundo

Abbagnano, essa caracterização se distingue do modo como os historiadores ingleses da

filosofia identificam o personalismo: “termo que o uso anglo-saxônico reserva ao

espiritualismo em geral” (ABBAGNANO, 1984, p. 139). Todavia, a adoção do termo inglês

“personalist” - que ensejaria o nosso “personalista” e “personalismo” - para identificar a

corrente de pensamento denominada por Abbagnano de espiritualismo é bem anterior a

Mounier e ao dito personalismo francês. Segundo Giovanni Reale e Dario Antiseri (1991, p.

728-729), em 1919, nos EUA, foi lançada a revista “The Personalist”, periódico que é um

desdobramento das discussões levantadas por um grupo precedente de pensadores, o

“Personalist Group”. Já segundo Octavi Fullat, temos mais outros autores, de outros países,

que também podem receber o epíteto de personalistas tais como Brzozowski e Koninski, da

Polônia, e Berdiaev, da Rússia29, além dos pedagogos que identifica como personalistas:

Paulo Freire, no Brasil, e Lorenzo Milani, na Itália. Ainda segundo Reale e Antiseri (1991, p.

727), o próprio Mounier aponta distintas tendências no que ele entendia por personalismo que

seriam a tendência existencialista do personalismo, a tendência marxista e uma tendência mais

clássica, que se insere facilmente na tradicional corrente introspectiva da filosofia francesa.

Assim, temos uma profusão de identidades relacionadas ao termo “personalista” e,

por tabela, “personalismo”. Diante desse fato, para melhor precisar a linha de pensamento que

nos interessa, para o universo desse texto estipulamos como personalismo a linha de

pensamento que, trabalhando com as noções de consciência e pessoa, incorpora elementos da

fenomenologia e do existencialismo. Agindo dessa forma, colocamos como elementos de um

mesmo conjunto pensadores como Emmanuel Mounier, Jean Lacroix, Martin Buber e

Georges Gusdorf. Trabalhamos com a idéia de que o personalismo não foi apenas um

movimento católico francês. Assim, definimos como personalismo a variação do

espiritualismo que incorporou elementos metodológicos e conceituais da fenomenologia e da

ontologia existencial. A aproximação espiritualismo-fenomenologia, que sintetizará o

29 Salientando que boa parte da produção intelectual de Berdiaev se deu em seu exílio na França, sendo um dos
primeiros colaboradores da revista “Esprit” , dirigida por Mounier C/f . REALE; ANTISERI, 1991, p. 727.
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personalismo, se dá através do interesse compartilhado pelo conceito de consciência. Além do

fato de que a incorporação da metodologia fenomenológico-hermenêutica30 contribuirá para

uma definição mais contemporânea de “pessoa”, afastando-se do puro imanentismo

espiritualista. Através desse método, foi possível precisar ainda mais o campo específico da

reflexão filosófica sobre o homem, cuja esfera não se confunda com as das ciências

(biológicas, psicológicas e sociológicas) ou com a da história, pois, segundo o que comenta

Fullat (1995, p. 446), à luz do personalismo, “o ente humano tem natureza e possui história,

mas não é nem a primeira nem a segunda”. A oposição ao positivismo e a defesa da

irredutibilidade do homem apenas à sua dimensão de natureza, já empreendida pelo

espiritualismo, agora auferem maior sistematização metódica. Retomando a questão da

liberdade, agora sob a influência fenomenológica, temos a retomada da questão liberdade

versus determinismo, já abordada pelo espiritualismo no séc. XIX. Todavia, agora a discussão

vai além da oposição à ciência positivista: a própria noção de natureza e processo histórico é

questionada. Pois, como já foi dito, o fenômeno pessoa não se reduz à dimensão

neurofisiobiológica (a natureza) nem à dimensão sociohistórica (a realidade cultural), que

também se manifestam enquanto esferas de determinações nas quais o indivíduo se insere. A

natureza, a cultura e a história também são dimensões que, ao comporem a facticidade do

indivíduo, se manifestam como esferas de determinação. A reflexão fenomenológica nos

ajuda a trabalhar com a idéia de que nenhuma dessas dimensões, que, em conjunto,

constituem a natureza objetiva do indivíduo, esgota o sentido do fenômeno “pessoa”, haja

vista este ente ter a possibilidade de superar as determinações da facticidade que o

determinam e apontar autonomamente o sentido de sua própria existência: para este ente, é-

lhe constitutiva a liberdade.

Usando a tradição aristotélica de classificação, para melhor expressar nossa idéia,

poderíamos dizer que o espiritualismo é o gênero, e a característica fenomenológico-

existencial é o que define a espécie. Do espiritualismo, o personalismo mantém a reflexão em

torno dos conceitos de consciência, liberdade e infinito, e do pensamento fenomenológico-

existencialista, reformula tais conceitos, entendendo que a consciência é intencional e

“constitui” significativamente o mundo, que a liberdade é o existir autônomo e que a

significação do infinito é dada historicamente.

Esse personalismo aproximado da fenomenologia e do engajamento social tem em

Emmanuel Mounier um dos mais expressivos representantes. Assim como para o

30 Paul Ricoeur, um dos grandes mestres da hermenêutica, foi identificado por Mounier como um personalista.
C/f REALE; ANTISERI, 1991, p. 727.
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personalismo em geral, para o personalista francês também a pessoa é liberdade (C/f

ABBAGNANO, 1984, p. 141). Os historiadores da filosofia, de Abbagnano a Fullat, são

unânimes em apontar que seu engajamento pessoal nas causas sociais e humanitárias, sua

correção política, seu impecável comportamento ético (que o tornaram notório ainda jovem) e

seu súbito falecimento, aos quarenta e cinco anos, fizeram de Mounier quase que um mártir da

defesa da pessoa humana, numa perspectiva marcada pela aproximação ao cristianismo

católico. O personalismo, Mounier (2000, p. 19) o define como “toda doutrina (...) que afirma

o primado da persona humana sobre as necessidades materiais e sobre os aparelhos coletivos

que sustêm seu desenvolvimento”.

O aspecto mais característico do pensamento do entusiasta do personalismo é a

associação da noção de consciência com a de comunidade, sustentada por suas reflexões sobre

comunicação interpessoal e comunhão. Ele propõe uma revolução comunitária, uma

alternativa aos equívocos do comunismo soviético e do liberalismo capitalista. A noção de

comunidade visa resgatar a sociabilidade ideal do humanismo, garantindo a equidade

material, sem perder de vista a imparcialidade da justiça e a liberdade individual. Todavia,

essa liberdade não é a da individualidade liberal, mas a da pessoa, o ente humano portador de

uma consciência autônoma que só pode ser pensada em comunicação com as outras

consciências. O agir num mundo comunitário é pautado pela comunicação das consciências, a

comunicação da existência com outras (C/f ABBAGNANO, 1984, p. 140).

Seguindo esse caminho, Mounier, ressignificando a noção católica, define que a

“comunhão” se dá quando a pessoa toma para si o destino, a aflição e o contentamento dos

outros (C/f REALE; ANTISERI, 1991, p. 737). Essa comunhão, fundada no amor, é um dos

sustentáculos da idéia de revolução comunitária proposta pelo autor, distinguindo-se do

“modus operandii” do modelo bolchevique-soviético de revolução. A revolução comunitária é

a instauração de um processo de conscientização que deve se disseminar por toda a sociedade,

prenunciando um certo socialismo utópico que venha a substituir tanto as opressões de direita

quanto os totalitarismos de esquerda (C/f REALE; ANTISERI, 1991, p. 737). Assim sendo, a

educação tem um papel imprescindível nas reflexões de Mounier, pois ela é o meio pelo qual

as consciências tomam ciência crítica da realidade que lhes está à volta. Para tanto, a

educação tem que ser pensada para além da tutela do Estado, devendo estar sob a tutela do

próprio povo.
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c) A liberdade para a Fenomenologia e o Existencialismo

A discussão sobre consciência e subjetividade na filosofia contemporânea será

fortemente influenciada pelas perspectivas abertas por Husserl, que surgem em resposta ao

positivismo e ao psicologismo próprios do ambiente cultural de Viena na virada do séc. XIX.

Nessa época, muitos pensadores julgavam que a Psicologia tomaria o lugar da Filosofia no

que concerne à subjetividade. Nessa perspectiva, a “ciência da psiquê” seria o melhor

caminho para explicar a consciência e os fatos da subjetividade. Husserl se posiciona contra

essa perspectiva, salientando que a psicologia, como toda e qualquer ciência, estuda e explica

fatos observáveis, mas não pode oferecer os fundamentos de tais estudos e explicações. A

psicologia explica, por meio de observações e de relações causais, fatos mentais e

comportamentais, isto é, os mecanismos físicos, fisiológicos e psíquicos que nos fazem ter

sensações, percepções, lembranças, pensamentos ou que nos permitem realizar ações pelas

quais nos adaptamos ao meio ambiente. Porém não explica as essências da vida física e

psíquica. A filosofia fenomenológica investiga a essência do fato subjetivo. Estabelecer a

essência de uma manifestação factual subjetiva é estabelecer seu fenômeno.

Seguindo o movimento da noção de consciência ao longo da história do

pensamento ocidental, em especial na filosofia do séc. XX, um dos momentos mais

significativos é, sem dúvida, constituído pela Fenomenologia de Edmund Husserl. Para o

pensador austríaco, a consciência não é uma coisa entre as coisas, não é um fato observável,

nem é uma substância ou entidade espiritual, uma alma: a consciência é pura atividade, é o ato

de constituir essências ou significações, dando sentido ao mundo das coisas. A consciência é

uma atividade constituída por atos (percepções, imaginação, especulação, volição, paixão).

As coisas - ou o mundo enquanto significação - são o objeto da consciência,

aquilo que é visado por ela e dela recebe sentido. Não sendo uma coisa nem substância, a

consciência é sempre “consciência de”, ou seja, a consciência é intencionalidade. A

intencionalidade é o referir-se ou o reportar-se do ato de consciência a outra coisa, a alguma

coisa que não é o próprio ato de consciência. A consciência é uma corrente de vivências

(Erlebnisse) que necessariamente não são exauridas pela intencionalidade. A consciência é a

atividade da intencionalidade, ou seja, o ato de vivência (Erlebnis) das coisas que confere

significado às coisas. A noção de consciência, em Husserl, está ligada às noções de vivência.

A vivência é constituída pelos atos da consciência. O ato da consciência, o ter consciência, é

chamado de noesis. E aquilo que é visado pela noesis, o ato de perceber, imaginar, etc, é

chamado de noema. O noema é aquilo de que se tem consciência, como os fatos e as
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essências, lembrando, porém, que os fatos são diferentes da essência. Dentre os atos da noesis,

a percepção é um dos mais significativos. A percepção é um modo de nossa consciência

relacionar-se com o mundo exterior pela mediação do nosso corpo; é também um certo modo

de a consciência relacionar-se com as coisas enquanto realidades qualitativas (cor, sabor,

odor, tamanho etc). Para Husserl, a percepção é uma vivência. A percepção é uma vivência da

consciência, um ato. A consciência tem o poder de dar significação à realidade. Tal poder é de

constituir as essências, pois estas nada mais são do que as significações produzidas pela

própria consciência. No entanto, é importante salientar que, enquanto um poder universal de

doação de sentido ao mundo, a consciência é o sujeito do conhecimento e que, de certa forma,

isso aproxima a noção husserliana de consciência da noção de sujeito transcendental em Kant.

Em síntese, temos que o perceber é o ato intencional da consciência, que a percepção é a

atividade intencional de perceber, e que o percebido é o “objeto”, a coisa percebida e,

portanto, carregada de significado posto pela intenção do perceber. A consciência é o

evidente. A consciência é intencional: é consciência de alguma coisa que se apresenta de

modo típico.

Procurando constituir o procedimento que conduza à percepção das essências,

Husserl formula o que seria o método fenomenológico, conhecido como a redução

fenomenológica ou epoché. O método consiste em pôr entre parêntesis as nossas persuasões

filosóficas, os resultados das ciências e as convicções engastadas naquela nossa atitude natural

que nos impõe a crença na existência de um mundo de coisas. Depois, é preciso suspender o

juízo sobre tudo o que não é apodítico nem incontrovertido até se conseguir encontrar aqueles

“dados” que resistam a esses reiterados assaltos da epoché (essa dúvida metódica). Depois de

todo esse processo de redução, o que fica é o “modo típico”, o modo como as coisas se

apresentam à consciência, ou seja, o que fica depois da redução fenomenológica (o processo

de redução até o modo típico) é a essência da coisa, a essência eidética. Todavia, não

confundir redução fenomenológica – o método – com redução eidética, o ato de intuir as

essências. Segundo Reale e Antiseri (1991, 563), a expressão “Zu den Sachen selbst!”–

retorno às próprias coisas – sintetiza o método de redução fenomenológica proposto por

Husserl.

O método proposto pelo pensador austríaco, que será incorporado por vários

campos do saber (da antropologia à crítica literária), inaugura uma verdadeira ciência: a

Fenomenologia, ciência voltada à análise e à descrição das essências. A Fenomenologia é uma

descrição da estrutura específica do fenômeno, sendo o fenômeno o fluxo imanente de

vivências que constitui a consciência.
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O pensamento de Edmund Husserl está na base da fenomenologia e é um dos

pilares do existencialismo. Da noção de consciência inaugurada por Husserl e da aplicação do

seu método desdobram-se duas correntes: Idealistas e Objetivos. O ponto comum que se

segue de Husserl é que as correntes trabalham com a noção de que a consciência “constitui”

significativamente o mundo. Porém isso as coloca diante de uma encruzilhada que se constitui

como o ponto de inflexão entre a fenomenologia e o existencialismo: a consciência cria o

significado ou a consciência capta o significado?

Os desdobramentos dessa encruzilhada são: para a corrente Idealista - Husserl -, a

consciência cria, põe o significado; para a corrente Objetiva – Jaspers e Heidegger, dentre

outros -, a consciência capta o significado.

Para Husserl, então, a consciência manifesta-se como o sujeito transcendental

kantiano sem, no entanto, incorporar a incognoscibilidade do noumeno (C/f GILES, 1989, 81-

82). Já a corrente objetiva se contrapõe à noção kantiana de sujeito transcendental. Cada um

de seus grandes expoentes apresentará uma concepção de consciência que tem em comum o

abandono da noção de consciência como o substrato do universal absoluto.

Karl Jaspers será um dos primeiros seguidores do método fenomenológico a

trabalhar na perspectiva da consciência como aquela que olha o significado objetivo do

mundo e que, portanto, não o põe. Não o pondo, temos a consciência diante do naufrágio da

existência, pois esta, a consciência, vive num mundo de coisas que têm sua realidade em si

mesmas, independente da consciência que existe com eles, que os vivenciam. Separados estão

o mundo das coisas e a consciência. Para Jaspers, análise existencial é análise da consciência,

pois o existir é consciência e só como objetos de consciência é que as coisas existem para o

sujeito. A consciência está voltada para significar o objeto, e esse significar é a

intencionalidade.

Heidegger, por sua vez, rejeita a noção tradicional de consciência, usa a noção de

transcendência. A Transcendência não é um comportamento, mas a própria essência de sua

subjetividade. A relação do homem consigo mesmo e com o mundo, descrita em termos de

transcendência, deixa de ter os caracteres tradicionais da consciência (trancamento em si

mesma, imediação, auto-reflexão), de sorte que, em Heidegger, pode dispensar até mesmo o

termo consciência, pois, para ele, consciência é abertura. O mundo, apesar de existir,

enquanto concretude, sem ser posto pelo homem, é aberto, ou seja, é um campo de

possibilidades de significados a serem imputados pelo próprio homem.

Como grandes momentos da filosofia contemporânea, a fenomenologia e o

existencialismo também não ficam de fora da discussão sobre a liberdade. Em linhas gerais, é
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ponto comum em ambos que nenhuma entidade externa determina a intencionalidade da

consciência. A fenomenologia e o existencialismo reconhecem o homem como absoluta

autonomia significadora, enquanto autodeterminação livre, o que faz dele pura possibilidade.

Discorrendo sobre a liberdade, Heidegger sintetiza a concepção fenomenológica-

existencialista apontando que a liberdade é o entregar-se radical aos sentidos que imputamos

ao que somos e à maneira de sê-lo, onde, o ser manifesto pelo que somos a nossa maneira

encontra-se resguardado pelo entregar-se radical aos sentidos imputados, e, graças a esse

entregar-se, as possibilidades do campo de possibilidades definem o indivíduo em seu existir.

Didaticamente, o existencialista alemão esclarece que:
A liberdade não é somente aquilo que o senso comum faz com facilidade circular
sob tal nome: a veleidade que de vez em quando se manifesta em nós, de
oscilarmos em nossa escolha ora para este,ora para aquele extremo. A liberdade
também não é a ausência pura e simples de constrangimento relativa às nossas
possibilidades de ação ou inação. A liberdade também não consiste somente na
disponibilidade para uma exigência ou uma necessidades (e, portanto, para um ente
qualquer). Antes de tudo isto (antes da liberdade ‘negativa’ ou ‘positiva’), a
liberdade é o abandono ao desvelamento do ente como tal. O caráter de ser
desvelado do ente se encontra preservado pelo abandono ek-sistente; graças a este
abandono, a abertura do aberto, isto é, a ‘presença’ (o ‘aí’), é o que é.
(HEIDEGGER, 1973, 336)

O homem é o que ele efetiva dentro do seu universo factual, o homem é o que ele

pode. Todavia, se o homem é o que ele pode, temos que a ampliação do leque de

possibilidades concretas do homem está intimamente ligada ao exercício de sua liberdade. O

indivíduo tem diante de si a possibilidade de ressignificar o mundo à sua volta, de reorganizar

as estruturas factuais.
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2.5.1. O CONCEITO DE LIBERDADE EM ANTÔNIO REZENDE

Antônio Muniz Rezende fez seus estudos de pós-graduação na Universidade de

Louvain, Bélgica, ao longo da década de setenta, onde manteve contato com Paul Ricouer e

Jean Ladrière, encaminhando suas pesquisas sobre a obra de Merleau-Ponty. Concluído o

doutorado, ensinou na Universidade do Quebec, Canadá, antes de se estabelecer na

UNICAMP, onde exerceu funções de chefe de departamento e diretor de faculdade.

O autor, ao longo da década de oitenta, esteve associado ao grupo de professores

campineiros difusores do pensamento fenomenológico no Brasil. Encontramos o esforço do

autor em aplicar o modo de reflexão fenomenológica nos vários aspectos do fenômeno

educativo, incluindo até a administração escolar. Respondendo à questão “O que é que a

filosofia tem a ver com a administração?” (REZENDE, 1979, p. 25), seguindo o modo

fenomenológico-hermenêutico, o pedagogo afirma que “há sempre uma filosofia subjacente

às diversas decisões relativas à política educacional, à programação curricular, à seleção de

professores, (...). De maneira resumida, poderíamos dizer que há sempre valores e uma

hierarquia de valores subjacentes às decisões administrativas” (REZENDE, 1979, p. 26). É

tarefa do filosofar fenomenológico inquirir o universo de valores, pois são eles que conferem

o sentido do agir humano.

A fidelidade, a precisão e o rigor com relação ao procedimento fenomenológico

de investigação filosófica farão de Rezende um dos mais autênticos fenomenólogos da

educação no Brasil, mesmo que o próprio assim não se identifique31.

A fenomenologia de Antônio Rezende é fortemente influenciada por Merleau-

Ponty, que o aproxima da noção de intersubjetividade do filósofo francês, em detrimento do

individualismo sartreano. Os textos de Rezende sugerem que a ação, cujo sentido seja o de

transformar as estruturas vigentes, é uma ação que deve se dar no campo político.

Diferenciando-se dessa linha de raciocínio, Sartre aponta que o homem, quer queira ou não, é

a realização de suas opções, e essa liberdade pesa sobre ele como uma condenação, de tal

31 Como aponta Augusto Novaski in REZENDE, 1990, p. 12
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forma que o projeto que dá significado à ação que possa transformar as estruturas vigentes é

inquestionavelmente um projeto singular, já que a verdade do outro, a real intenção do seu

projeto, é para mim uma incógnita. Por sua vez, Merleau-Ponty (1975, p. 238) critica o

solipsismo da perspectiva sartreana, apontando que “há, em Sartre, uma pluralidade de

sujeitos, não há intersubjetividade”. Mesmo reconhecendo o sujeito singular como o agente

necessário, essa crítica indica que qualquer ressignificação do mundo que aponte para uma

reorganização das estruturas vigentes (e que assim efetive a liberdade, ou seja, que exerça a

capacidade de reordenar as estruturas factuais) deve partir de uma construção intersubjetiva

que se dá no campo da ação política coletiva, abrindo, assim, o espaço para a discussão sobre

cultura e educação. Abre-se um espaço maior para a educação enquanto transformação

subjetiva, pois em Sartre sugere-se que, se o individuo é condicionado à sua individualidade,

o sentido de uma ação pedagógica fica impossibilitado de estabelecer uma “comunicação”

efetiva entre as subjetividades.

Além de Merleau-Ponty, temos também a influência da hermenêutica de Paul

Ricoeur no pensamento de Rezende. Pois “a hermenêutica acha-se no coração da pesquisa

inspirada na fenomenologia” (REZENDE,1990, p. 71).

Em seu trabalho mais significativo, Rezende proporá uma inusitada pedagogia

fenomenológica; o título da obra não deixa dúvidas sobre o intento do autor: “Concepção

Fenomenológica da Educação”. Esta obra, lançada em 1990, encerra o esforço do pensador,

realizado ao longo da década de oitenta, em aplicar o método fenomenológico-hermenêutico

ao problema da educação. Na introdução, Rezende (1990, p. 13) salienta que “nenhum dos

grandes autores da fenomenologia redigiu um ‘tratado sobre a educação’. Nesse sentido, a

opção fenomenológica não consistirá em retomar o que (não) escreveram, mas em fazermos

nós uma filosofia da educação em moldes fenomenológicos”. Para tanto, o pedagogo iniciará

com uma explanação do método para, no final, apresentar uma filosofia da educação

condizente com esse procedimento. Incluímos Rezende no leque dos pensadores de oitenta,

apesar do seu principal texto ter sido escrito em 1990, por entendermos que é ao longo dos

oitenta que ele propõe analisar a problemática da educação, via fenomenologia. Assim, ao

longo daquela década, ele participou de congressos, orientou trabalhos e escreveu artigos,

provocando a discussão acerca da educação.
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2.5.1.1 O método fenomenológico segundo Rezende

Sobre a dimensão metodológica da fenomenologia, o autor, logo na introdução,

esclarece: “por vezes se disse que a fenomenologia é antes de tudo um método. Pode ser

verdade, mas só na medida em que se trata de um método inseparável da atitude filosófica

correspondente” (REZENDE, 1990, p. 13).

Assim posto, temos que, para Rezende, à investigação fenomenológica

corresponde um engajamento. O fazer ciência manifesto pelo procedimento do pedagogo

corresponde a um envolvimento direto do investigador com o objeto investigado, rompendo a

neutralidade e o distanciamento característicos do modo positivista de fazer ciência.

O autor defende a idéia de que “o método da fenomenologia é discursivo e não

apenas definitivo das essências” (REZENDE, 1990, p. 17). Em conseqüência, explanar os

procedimentos desse método corresponde a precisar os modos e as características definidoras

do discurso fenomenológico. De acordo com nosso pedagogo, o discurso fenomenológico

deve ser descritivo, compreensivo e interpretativo: deve ser descritivo porque pressupõe uma

“situação especial de presença” (REZENDE, 1990, p. 18), sendo essa descrição significante,

pertinente, relevante, referente, provocante, suficiente; deve ser compreensivo porque “a

fenomenologia busca a compreensão, embora com a certeza de nunca a alcançar em sentido

pleno” (REZENDE, 1990, p. 27); e também dever ser interpretativo porque tem que

interpretar, buscar o sentido do que foi descrito e compreendido (REZENDE, 1990, p. 29-31).

A aplicação prática do método se dá pelo uso de procedimentos identificados com

cada uma das características definidoras do discurso fenomenológico. Assim sendo, quando

de sua aplicação ao universo da educação, o autor propõe três fases, as quais a pesquisa tem

que trilhar para garantir o rigor metodológico. A primeira fase, a constatação, deve levantar o

maior número de dados e informações sobre a questão. Nas palavras do autor, devemos

“constatar a realidade com um levantamento adequado dos dados, do sentido dado, em vista

de uma descrição suficiente e significativa da situação de mundo que foi escolhida como

objeto de pesquisa” (REZENDE, 1990, p. 58). O importante aqui é questionar a realidade. O

autor esclarece que, como procedimento prático, “o estabelecimento de um questionário é

considerado, pela fenomenologia, um dos melhores indicadores do senso do sentido e do

senso da realidade” (REZENDE, 1990, p. 58). A segunda fase é a da consideração: “trata-se

de considerar a realidade constatada, não apenas para explicá-la, mas com o intuito de

compreendê-la” (REZENDE, 1990, p. 58). A apreciação da realidade se dá pela tentativa de

compreender as diversas relações internas e as contradições que a estruturam, além de se
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levantarem as possibilidades de auto-superação dos conflitos e tensões gerados pela

contradição entre o que se projeta e o que se está efetivando. A terceira e última fase que a

pesquisa tem que trilhar é a da projeção-prospectiva. Fase da interpretação e busca dos

sentidos: a análise do processo teleológico que se instaura com a incorporação desse ou

daquele sentido. Analisar o que se está a “lançar à frente” (pro jectare). Segundo Rezende,

“trata-se de evidenciar, à luz do projeto, como essas contradições e possibilidades podem ser

exploradas, em vista de uma outra realidade, de uma outra situação histórica, julgada

preferível e desejada pelos sujeitos e para eles” (REZENDE, 1990, p. 58). Sintetizando suas

idéias sobre o método fenomenológico de produção de saber, o pedagogo comenta que:
“Resumindo nosso procedimento, talvez pudéssemos dizer que o método da
fenomenologia é afinal um método de aprendizagem, diretamente relacionado com a
experiência cultural, e em essência atento ao problema do sentido da existência. (...).
A fenomenologia provoca-nos, precisamente, a fazermos a experiência de um
discurso assumido, de maneira humana, na primeira pessoa, tanto no singular como
no plural” (REZENDE, 1990, p. 32).

2.5.1.2 A concepção fenomenológica de educação.

Rezende define educação como sendo “o fenômeno da aprendizagem da cultura”

(REZENDE, 1990, p. 46). Fenômeno, o autor o define como sendo “uma estrutura reunindo

dialeticamente, na intencionalidade, o homem e o mundo, o sujeito e o objeto, a existência e a

significação” (REZENDE, 1990, p. 34-35). E cultura, define-a como sendo “fisionomia ou

conjunto de traços distintos da humanidade e dos grupos humanos” (REZENDE, 1990, p. 60).

O sentido da unidade dialética homem-mundo não é dado exteriormente ao indivíduo, como,

por exemplo, por um certo Espírito Absoluto (Hegel) ou pelas determinações impostas pelo

movimento de evolução das forças produtivas (Marx), mas pela intencionalidade manifesta

pelo sujeito. Como vimos no segundo capítulo da primeira parte, a intencionalidade é o ato da

consciência ao reportar-se ou referir-se a outra coisa que não seja este próprio ato. Vimos que

o sujeito é consciência, e consciência é sempre “consciência de”, e esse ato corresponde ao

ato de conferir sentido às coisas; este conferir sentido corresponde à própria intencionalidade.

Pois, ao reportar-se ou referir-se às coisas, a consciência está conferido-lhe um sentido. A

tensão dialética instaurada entre homem e mundo, sujeito e objeto, existência e significação,

se dá pela pluralidade de intencionalidades, muitas vezes não convergentes, manifestas pelos

indivíduos e pela realidade que os cerca, sendo a cultura o elemento dessa realidade que se

efetiva, sendo ela a própria realidade, na sua pluralidade de fisionomias e traços distintos.

Assim posto, a educação, então, é, para nosso pedagogo, a estrutura que envolve
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dialeticamente homem e mundo, cujo sentido é o ato da consciência da pluralidade dos

sentidos que permeiam a realidade. Todavia, esse tomar consciência não significa uma

contemplação indiferente e relativista dos sentidos da realidade. Não esqueçamos que o

método fenomenológico exige um engajamento do saber produzido, para se diferenciar da

neutralidade positivista. Por conseguinte, apreender os diversos sentidos do real, sem

posicionar-se diante deles, não seria uma atitude fenomenológica. Além do que, esse

engajamento e a própria produção desses saberes se dão, segundo a perspectiva abraçada por

Rezende, intersubjetivamente.

Por conseguinte, o processo educativo corresponde a uma ação cultural

transformadora. O autor esclarece que “a ação cultural plena só é possível num contexto

revolucionário, visando ao aparecimento de outra situação de mundo” (REZENDE, 1990, p.

74). E, mais à frente, também comenta que, “na perspectiva fenomenológica, há revolução

quando ocorre mudança realmente significativa na estrutura do fenômeno global”

(REZENDE, 1990, p. 78). Essa revolução é aquela que o pedagogo denomina de “revolução

cultural” (C/f REZENDE, 1990, p. 78). Idéia à qual ele já se referia, desde 1979, em artigo

sobre a administração escolar.

2.5.1.3 Liberdade como transcendência à facticidade

A ação pedagógica proposta por Rezende é antes de tudo uma ação de “revolução

cultural”, pois educar não poderia ter outro sentido senão o de construir os sentidos do

processo de humanização; e, para tanto, é preciso ressignificar os existentes e re-estruturar o

mundo vigente segundo um projeto intersubjetivo. Essa ação não poderia ser outra senão a

ação de revolucionar a cultura, ou seja, reorientar a evolução da estrutura dialética vigente que

engloba homem e mundo. Nesse sentido Rezende (1990. p. 69) indica que:
“A educação aparece como processo-projeto de humanização do sujeito, que não seria
simplesmente objeto-passivo, mas sujeito-ativo da história e da cultura. Neste sentido,
mais do que um mero processo, a educação pretende ser um projeto de personalização
dos sujeitos, de desalienação tanto individual quanto coletiva. Assim como há uma
alienação dos indivíduos, há também uma alienação cultural dos grupos e classes
sociais”.

A ação cujo sentido seja o de transformar as estruturas vigentes é essencialmente

uma ação cultural-pedagógica, pois a ressignificação dos elementos do mundo e sua utilização

na transformação das estruturas não podem se dar sem atuar na unidade dialética homem-

mundo. Sendo o mundo não as meras coisas, mas, fundamentalmente, o homem, temos então
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que o exercício da liberdade, ou seja, a ação que transforme o mundo, não pode se dar fora do

âmbito de uma relação intersubjetiva. Segundo Rezende (1990. p. 41), a condição que nos

permite projetar teleologicamente a ação transformadora é a própria liberdade:
“A liberdade introduz a teleologia no seio mesmo da dialética: é ela que nega a
realidade de um mundo, não apenas de forma antitética, mas como encaminhamento
para diversas sínteses possíveis”.

Assim sendo, a liberdade é pensada enquanto transcendência: é a capacidade de

projetarmos nosso fim (telos), alternativo aos fins determinados pela facticidade, pelas

estruturas vigentes. Ela é “a possibilidade de outras alternativas além daquelas que se

verificam numa determinada situação de mundo” (REZENDE, 1990, p. 43). Ou seja, é a

condição de possibilidade e é a transcendência em ato. A facticidade é o complexo de

determinações que definem e conferem identidade a um determinado ente. Nesse sentido, o

autor afirma que “a teleologia é a característica da dialética quando esta se estabelece entre a

facticidade e a transcendência: assim como a facticidade é a negação dialética da

transcendência, esta é a negação dialética daquela” (REZENDE, 1990. p. 41).
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2.5 2 ANTÔNIO JOAQUIM SEVERINO: A LIBERDADE ENQUANTO REFLEXÃO

CRÍTICA

Antônio Joaquim Severino é um dos mestres formados pela Universidade Católica

de Louvain (Bélgica) responsáveis pela difusão do personalismo e da fenomenologia no

Brasil, sendo o autor de “Pessoa e existência – uma iniciação ao personalismo de Emanuel

Mounier”. Exerceu funções de docência e coordenação na pós-graduação da PUC-SP,

compondo com Antônio Rezende, Newton Von Zuben e Saviani o profícuo grupo de teóricos

da educação que marcaram a década de oitenta.

2.5.2.1 Estruturas factíveis e ideologia versus atividade da consciência e Educação

Segundo o que afirmamos anteriormente, para a fenomenologia, a consciência é

tida como pura atividade, o ato de constituir significações ao mundo das coisas. Sendo

atividade, vimos que não é uma substância: é sempre “consciência de”, é intencionalidade.

Assim, para a fenomenologia, vimos que a consciência é a atividade da intencionalidade, o ato

de vivência das coisas e que confere significado às coisas, tendo, então, o poder de

“constituir” a significação do mundo. Todavia, comentamos brevemente que, a partir daqui,

da idéia de que a consciência constitui o mundo, a reflexão fenomenológica segue dois rumos:

o caminho originariamente hursserliano apontando essa constituição da significação do

mundo enquanto um poder universal de percepção dos sentidos do mundo; e o caminho aberto

por alguns de seus mais notórios discípulos apontando essa constituição enquanto uma

imputação dos sentidos próprios ao mundo. No primeiro caminho, temos a pretensão da

captação das essências; no segundo, o abandono da idéia de sentidos imanentes ao mundo, a

incorporação da trágica ausência de sentidos, a priori, esvaziando qualquer noção de captação

de sentidos. Sentidos que são imputados ao mundo pela vivência da consciência e que,

portanto, só têm significado à luz da intencionalidade da consciência que o vivencia. Esse

segundo caminho traz como conseqüência para a reflexão filosófica a idéia de que o

http://www.getpdf.com


180

somatório das coisas que constituem nosso mundo significativo é em si uma objetividade

esvaziada de sentido essencial, uma vez que os sentidos que possuem são atribuídos pelas

consciências que os vivenciam. Essas idéias sugerem que, concomitantemente ao movimento

concreto das coisas que compõem o ambiente social, temos os significados imputados a essas

coisas e ao movimento mesmo, constituindo esses significados aquilo que identificamos como

mundo significativo, que tem a nossa vivência intencional como a atribuidora dos

significados.

Antonio Joaquim Severino comunga dessa percepção trágica do mundo, porém

não se rendendo ao solipsismo sartreano nem ao pessimismo estruturalista. Nosso pedagogo

reconhece que a dinâmica material do mundo segue uma ordem de estruturas objetivas

independentes das subjetividades que as vivenciam e as significam. Reportando-se ao

marxismo de Althusser, Severino (1986, p. 46) concebe a sociedade capitalista enquanto uma

estrutura objetiva que segue um movimento determinado por sua ordem de necessidade à

revelia da pluralidade de significados que os homens atribuem em sua vivência social. Os

símbolos e significados dessa vivência constituem, em seu conjunto, a ideologia: um sistema

de representações, a expressão da maneira como os homens vivem em relação às condições de

existência, sendo a ideologia dotada de uma existência e de um papel históricos no seio de

uma sociedade, sendo necessária na vida social. Todavia, salienta que “a ideologia é

inconsciente, uma vez que suas estruturas atuam por um processo que escapa à consciência

dos homens. Mistificadora, ocultando o todo social aos homens, é instrumento de dominação,

sendo, portanto, própria da classe dominante, não se concebendo uma ideologia da classe

dominada.” (SEVERINO, 1986, p. 46). Ao modo de Ricouer, o autor entende a ideologia

como operatória, isto é, ela opera através de nós; ela não é temática, não se descreve via um

conjunto claro e preciso de juízos, pelo contrário, é indizível, é a partir dela que pensamos,

mais do que podemos pensar sobre ela (SEVERINO, 1986, p. 19). É um corpo de preceitos

valorativos e simbólicos.

Assim posto, temos que o homem, o ente que vivencia uma consciência

intencionalizante, está imerso numa ordem estrutural que determina não apenas o conteúdo

material da dimensão factual de sua existência, mas também o significado que ele atribui à

sua própria existência. Contudo, a atividade da consciência não se reduz apenas ao universo

daquela dimensão que Sartre denominou de prático-inerte: a ação do homem que transforma a

natureza em mundo humano e cultural, constituindo objetivações manifestas como entidades

autônomas e estranhas à consciência que efetivamente lhes dá vida. Em outras palavras, a

atividade da consciência não está condenada ao que Heidegger definiu como um existir
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inautêntico, aquele no qual o indivíduo aliena de si a determinação de seu próprio existir. É

nesse sentido que Severino diverge dos estruturalistas, pois, mesmo reconhecendo as

estruturas objetivas que permeiam o real, não deixa de reconhecer também a possibilidade de

se ressignificar a ação do homem em meio a essas estruturas, redimensionando sua própria

dinâmica material.

Assim, em contrapartida aos aparelhos ideológicos de Estado (dentre eles o

sistema educacional) que reproduzem a violência da dominação, perpetuando-a, temos a

atuação política contra-ideológica: a desconstrução dos símbolos e significados que legitimam

a dominação. Por conseguinte, “a função reprodutiva da educação não esgota sua significação

total; (...) a força da educação não tem sentido unívoco enquanto pura instância de

reprodução” (SEVERINO, 1986, p. 51). Seguindo Gramsci, reconhece que a ação política que

mobilize a educação tem o poder de se contrapor à hegemonia dominante, desconstruindo o

consenso em torno da dominação, desmascarando e acirrando as contradições dissimuladas

pela ideologia, pois “o real é contraditório, e a educação desenvolve-se igualmente num

processo em que se embatem forças contraditórias que podem ser ativadas pela práxis

humana” (SEVERINO, 1986, p. 51). Nesse sentido, já em 1982, o pedagogo afirmara que

“todo projeto educacional será necessariamente um projeto político, e não há como evitá-lo”

(SEVERINO, 1982, p. 75).

2.5.2.2 A liberdade enquanto reflexão crítica como condição de possibilidade do

discurso e da ação contra-ideológicos

A discussão da possibilidade de uma alternativa às determinações das relações de

reprodução nos remete à própria discussão sobre a liberdade, como já ocorreu com Cury e

João Francisco. Temos aqui, em Severino, assim como nos autores citados, a necessidade de

se discutir a condição de possibilidade para que se efetive uma dinâmica contra-hegemônica.

Distinto dos gramscianos, por abraçar a fenomenologia, em Severino essa condição de

possibilidade está também numa faculdade da subjetividade humana e não apenas na natureza

dialética do real; lembremos que, tanto para Cury quanto para Francisco, o real é

dialeticamente contraditório, sendo essa contradição a abertura da possibilidade da eficácia

das ações contra-hegemônicas. Em Severino, como vimos, há também a percepção do real

como contraditório, porém não é apenas isso que abre a possibilidade de uma alternativa à

dominação, melhor, uma alternativa contra-ideológica. Para tanto, temos que cogitar se a

consciência do homem tem o poder de “pensar” fora dos esquemas determinados pela
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ideologia. Ou seja, “se é possível reconhecer à consciência a capacidade de uma atividade

capaz de se exercer sem ter o seu sentido comprometido por significações impostas

mecanicamente pelos condicionantes sociais” (SEVERINO, 1986, p. 32).

Desse modo, não é apenas o real, em sua materialidade, que deve trazer em si a

possibilidade da alternativa: a própria consciência tem que ter o poder de, autônoma,

significar em relação aos ditames dos interesses dominantes, perpassados pelos aparelhos

ideológicos de Estado. Severino se afasta dos gramscianos ao dar maior saliência à atividade

da consciência, idéia que não se encontra com tanta força no pensamento marxista, pois, em

geral, o marxismo adota a idéia de que a tomada de consciência é fruto do próprio avanço

histórico das forças produtivas que fazem avançar a consciência da classe trabalhadora. Tal

avanço é o avanço da classe: a consciência individual avança quando reconhece seu lugar no

todo do processo histórico. Já para a fenomenologia, pelo menos a corrente não husserliana, a

tomada de consciência é individual. Assim, além da contradição dialética do real, a outra

condição que possibilita uma ação efetiva contrária à ordem de dominação vigente é a própria

capacidade da consciência em pensar de uma forma alternativa às determinações ideológicas.

Essa capacidade é chamada pelo autor de “reflexão crítica”. Nesse sentido, o autor afirma que

“a condição de possibilidade de elaboração de um discurso contra-ideológico é a capacidade

de uma reflexão crítica, e a filosofia é o próprio exercício da consciência reflexiva”

(SEVERINO, 1986, p. 33).

Seguindo o caminho dos discípulos de Husserl, Severino parte do princípio de que

o significado objetivo da realidade é atribuído pela consciência que a vivencia e que a

materialidade dessa realidade segue uma dinâmica independente dos significados atribuídos

pelas subjetividades que nela se inserem. Todavia, mesmo sujeita às determinações factíveis,

a consciência tem o poder de compreender o movimento do real e de assim, transcendê-lo e

propor ações efetivas para a transformação do real no sentido que ela apontou. Nosso

pedagogo salienta que:
“Sem desconhecer este enraizamento originário da consciência, sua condição de
emergência no físico, no orgânico e no social, é de se reconhecer a capacidade da
consciência humana de apreender reflexiva e criticamente sua atividade específica,
podendo dar-lhe um sentido intencional e não apenas ter um sentido transitivo e
mecânico. Isto quer dizer que a atividade da consciência, enquanto atividade reflexiva
e crítica, é capaz de elaborar representações e conhecimentos portadores de índice de
objetividade, ou que, no mínimo, a consciência é tendencialmente apta a apreender o
significado objetivo da realidade onde se insere e se desenrola” (SEVERINO, 1986,
32).

A liberdade está na própria capacidade da consciência em transcender o universo

ideológico, e a educação tem o papel de estimular as consciências à reflexão: colocar-se como
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o espelho de si mesma, vivenciando-se. Assim estará exercitando sua mais definidora

faculdade: a de apontar os significados dos elementos que compõem seu mundo, a suprema

liberdade de autenticamente conduzir seu existir.
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2.5.3. PETER BÜTTNER (MT): A PESSOA É LIBERDADE

Procurando demonstrar a diversidade das idéias pedagógicas circulantes no Brasil

dos anos oitenta é que incluímos Peter Büttner neste trabalho; ele, mesmo distante dos

grandes centros irradiadores do debate pedagógico, busca empreender a discussão em torno

do conceito de liberdade, e numa perspectiva pouco usual na referida década.

Büttner, no início dos anos oitenta, assumia funções de coordenação e docência no

Centro de Letras e Ciências Humanas da UFMT, em Cuiabá, sendo um dos entusiastas do

pensamento de Mounier no meio acadêmico mato-grossense.

Discorrendo sobre as alternativas à sociedade do consumo e do individualismo,

resgata a contribuição do pensador francês para a construção de instrumentais que possam

nortear tais alternativas, apontando o conceito de “pessoa” como a noção que pode sinalizar o

sentido de uma verdadeira revolução da esperança. Em sintonia com Mounier, Büttner (1982,

p. 70) defende que “cada pessoa surge como uma liberdade engajada no mundo e entre os

outros homens”. A pessoa “é uma atividade vivida de autocriação, de encarnação e

transcendência, de comunicação e intimidade, de decisão e afirmação; é a mais alta forma de

existência” (BÜTTNER, 1982, p. 73).

A liberdade, portanto, é um elemento constitutivo da pessoa. Todavia,

distinguindo-se do existencialismo, o professor salienta que “não está ligada ao ser humano

como uma condenação, é-lhe proposta como um dom. Pode aceitá-la ou não” (BÜTTNER,

1982, p. 79). Por conseguinte, é pela aceitação da liberdade que o homem se torna pessoa,

deixa de ser objeto: ente determinado por forças e circunstâncias alheias à sua própria

consciência. Nesse sentido, Büttner atesta que “a liberdade humana é, em primeiro lugar,

tomar conhecimento de seus determinismos para daí tirar suas escolhas, suas opções. A

liberdade consiste em fazer escolha, em dar direção aos determinismos” (BÜTTNER, 1982, p.

75). Assim, a liberdade é a transcendência ao factível.

Desse modo, a idéia de que a pessoa é liberdade, sendo esta a transcendência aos

determinismos, abre novas perspectivas para a ação transformadora em meio à sociedade
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atual, a qual deve se dar com compromisso, luta e amor. Ação que é a efetivação do próprio

processo de disseminação da conscientização (que, por sua vez, não deixa de ser pedagógico)

do indivíduo enquanto pessoa.
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2.6. O CONCEITO DE LIBERDADE NA PERSPECTIVA FREIREANA

A década de oitenta testemunha a consolidação do discurso freireano e sua

instituição enquanto uma verdadeira corrente pedagógica. A identidade desse discurso está

baseada nos conceitos de conscientização, diálogo e libertação. É bem verdade que suas idéias

de diálogo e conscientização transitam pela região conceitual da fenomenologia e do

personalismo e a de libertação, pela do marxismo. Porém tais conceitos, como veremos,

recebem de Freire uma ressignificação característica.

Dando início à discussão sobre o discurso freireano, é importante que

justifiquemos o porquê de estarmos considerando Freire numa categoria própria, em outras

palavras, explicando o porquê de não incluí-lo na corrente fenomenológica ou até mesmo na

gramsciana. A princípio, teríamos vários argumentos para inseri-lo junto aos defensores da

fenomenologia, colocando-o junto com Severino, Rezende e outros. O principal seria a

presença de conceituais fenomenológicos em seu discurso. Todavia, como analisaremos

adiante, alguns conceitos fundamentais da identidade fenomenológica são por ele

ressignificados, particularmente o conceito de transcendência. Que o pensamento de Freire

tem influência da fenomenologia e do personalismo, isso é incontestável. Todavia, Freire não

se vale exclusivamente do método fenomenológico de investigação na construção de suas

idéias e nem se prende ao “modus” personalista de reflexão: a proposição de uma unidade

fundamental. Recebe também a influência de pensadores de outros matizes humanistas,

notadamente os de ascendência católica. Freire congrega noções levantadas por Maritain,

Mounier, Buber, Marx e outros. Por sinal, ao se valer de instrumentais teóricos de origens

diversas, foi muitas vezes acusado de ecletismo.

Todavia, a elaboração realizada a partir dessas diversas influências e diálogos

teóricos confere ao pensamento de Freire uma identidade própria que merece ser investigada

em sua contribuição especificamente filosófica. Investigação essa que foge dos objetivos

deste trabalho; por hora, interessa-nos apenas registrar o lugar próprio de Freire e,

principalmente, a incorporação de outros pedagogos nesse espaço teórico.
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a) Freire e a Igreja Progressista Latino-Americana

Contextualizando a corrente por nós definida como freireana, é importante

destacar a sintonia entre a práxis de Paulo Freire com as ações e reflexões empreendidas pelo

setor progressista da Igreja Católica. A sintonia entre as idéias de Freire e o ideário católico

progressista é tamanha que um olhar mais incauto poderia até interpretar que ele fora um

ideólogo orgânico da própria igreja, melhor dizendo, um intelectual orgânico do clero, em sua

versão progressista. Todavia, defendemos a idéia de que a relação Freire/Igreja progressista

não foi de organicidade, e muito menos em relação ao clero como um todo, pois a crítica à

religiosidade institucionalizada, Freire já a tecia desde a juventude. O que temos, então, é a

sintonia entre a reflexão empreendida por um intelectual, de ascendência humanista-cristã,

engajado na problemática da emancipação popular com os novos rumos que uma das mais

importantes instituições da cultura latino-americana, a Igreja Católica, apontava para si.

A práxis do cidadão Paulo Reglus Freire, suas reflexões e sistematizações

empreendidas ao longo de sua vivência e por intermédio do contato com outros pensadores e

idéias, seguiu um processo contínuo de maturação e aprimoramento. Dos primeiros passos

como técnico de alto nível de um governo populista ao Freire das “Pedagogias”32, percebe-se

a inquietação do sujeito “Freire” em melhor dizer e pensar sobre aquele que fora o problema

fundante de seu pensamento pedagógico: a plena autonomia humana.

Os primeiros passos da práxis freireana coincidem historicamente com os

primeiros movimentos da Igreja no sentido de uma maior participação junto às reais soluções

para os problemas da população menos favorecida. Nesse sentido, temos o testemunho do Frei

Carlos Josaphat, que participa, junto com Freire, em meados de 1963, da reunião marcada

pelo então ministro da educação do Governo João Goulart, Paulo de Tarso, para o lançamento

do movimento nacional de educação popular, que teve em Freire um de seus principais

coordenadores. O golpe militar de 1964, contudo, exilaria Freire, perseguiria os movimentos

populares e, algum tempo depois, criaria o MOBRAL, o movimento brasileiro de

alfabetização.

A história, porém, dava suas voltas.

32 Freire publica três textos intitulados de “Pedagogia”: a “Pedagogia do Oprimido” (1970), a “Pedagogia da
Esperança” (1992) e a “Pedagogia da indignação” (2000). Mesmo não perdendo de vista a problemática da
emancipação humana,temos nestes três textos o registro de um Freire sempre renovado.
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Quatro anos após o golpe, em 1968, ocorre o célebre encontro de Medellín, a II

Conferência do Episcopado Latino-Americano. Conferência prenunciada pelo Vaticano II – o

“Novo Pentecostes”, encaminhado por João XXIII. A partir desses acontecimentos, a Igreja

Católica começa a enfrentar com realismo os problemas das nações subdesenvolvidas (C/f

JOSAPHAT, 2001, p. 77). Enquanto isso, no Brasil, o ano de 1968 anunciava um horizonte

tenebroso para os movimentos populares, pois foi o ano marcado pelo recrudescimento da

ditadura, cassando e perseguindo até antigos aliados das forças conservadoras. Paralelamente

às desventuras brasileiras, setores da Igreja avançam para uma posição política mais crítica.

Frei Josaphat (2001, p. 77) testemunha: “Neste mesmo explosivo 1968, Gustavo Gutierrez

procura encaminhar o pensamento cristão ‘rumo a uma teologia da libertação’. (...) Para a ala

renovadora da Igreja, emerge e se elabora um novo paradigma de ação e de compreensão: a

‘ética’ e a ‘teologia da libertação’”. Na terceira ponta dessa triangulação, Paulo Freire está se

debatendo com a tarefa de produzir seu mais recente texto, ainda sem título confirmado,

aprofundando várias questões lançadas no “Educação como prática da liberdade”. Sobre esses

fatos, mais uma vez Josaphat (2001, p. 77-78) comenta:
“De maneira inteiramente independente, mas significativamente simultânea, no

exílio, do outro lado dos Andes, Paulo Freire escreve a Pedagogia do Oprimido (o
manuscrito em português é de 1968) (...) Assim, de maneira inteiramente
independente e plenamente racional, ele nos dá uma filosofia da libertação no
momento em que o pensamento cristão tem necessidade dessa filosofia, pois buscava
penosamente uma ‘teologia da libertação’”.

Três anos após o encontro de Medellín, quando a teologia da libertação e os

movimentos nela baseados já se manifestavam enquanto uma salutar realidade, Freire

solidariza-se com essa nova perspectiva para sua Igreja. Sintonizado com essa perspectiva, no

artigo “O papel educativo das Igrejas na América Latina”, escrito quando ainda estava no

exílio, Freire (2001[B], p. 131) defende que:
“Estão certos os teólogos latino-americanos que, engajando-se historicamente, cada
vez mais, com os oprimidos, defendem hoje [1971] uma teologia política da
libertação e não uma teologia do ‘desenvolvimento’ modernizante. Estes teólogos,
sim, podem começar a responder, em certos aspectos, às inquietações de uma geração
que opta pela transformação revolucionária de sua sociedade e não pela conciliação
dos inconciliáveis”.

A práxis de Paulo Reglus Neves Freire, ação e reflexão sobre a ação, norteadas

pela inquietação acerca do papel emancipador da educação, coincidirá com as inquietações e

os projetos de setores progressistas da Igreja na América Latina. Dessa sintonia resultará a

penetração das idéias de Paulo Freire em amplos setores da sociedade civil organizada,

principalmente aqueles fomentados por tais setores progressistas.
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Entretanto, é importante salientar que, décadas antes do surgimento da teologia da

libertação, houve significativas manifestações de pensadores humanistas católicos que já

apontavam uma crítica sociopolítica mais consistente acerca da defesa da integridade do

homem. Nomes como Jacques Maritain e Emmanuel Mounier, por exemplo, antes da

segunda metade do século XX já criticavam a religiosidade ascética. Analisando a genealogia

dessa vertente, via Mounier, vamos encontrar uma discussão ainda mais anterior que remete à

defesa da liberdade como o primado do humano e à crítica humanista ao império do

positivismo: a corrente do Espiritualismo.

Temos então que a discussão acerca da liberdade, e a instituição desta como um

primado humano, vem sendo empreendida por setores humanistas cristãos desde o século

XIX. Quanto à saliência da problemática sociopolítica, temos que o personalismo de Mounier,

dentre outras contribuições humanistas, já a empreendia antes mesmo do Vaticano II.

Destarte, temos que o espaço conceitual-discursivo de Freire e da teologia da libertação já

vinha sendo conquistado há tempos. A novidade com ambos é, pela dimensão histórica, a

contemporaneidade com os movimentos de libertação popular que proliferaram ao longo das

décadas de sessenta e setenta do século passado e, pela dimensão teórica, a aproximação com

o marxismo, ideário também norteador da maioria dos movimentos emancipatórios ocorridos

ao longo de todo o século vinte.
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2.6.1. O CONCEITO DE LIBERDADE EM PAULO FREIRE.

Como já foi explicitado, nosso objeto é o pensar pedagógico brasileiro produzido

na década de oitenta. Todavia, o conceito de liberdade subjacente ao pensamento freireano, ao

longo dessa década, é a expressão daquele produzido durante o período dos anos de 1967 a

1979. Durante o exílio, ele já vinha construindo uma sólida presença no cenário pedagógico

mundial, sendo convidado por instituições acadêmicas do porte da Harvard a movimentos

populares do talhe do MPLA (Movimento Popular de Libertação de Angola). Freire, ao

retornar para o Brasil, já era uma referência internacional sobre educação, em especial acerca

do processo de alfabetização. Todavia, é com a abertura política que seu pensamento se

expande e se consolida no Brasil.

Para facilitar a compreensão da análise que agora empreenderemos acerca do

pensamento do pedagogo recifense, metodologicamente, dividiremos sua obra em dois

grandes momentos: o primeiro, a fase personalista, “Educação como prática da liberdade”

(1967) e “Pedagogia do Oprimido” (1969), fase marcada pelo conceito de comunhão e

diálogo radical; o segundo, a fase neomarxista, marcada por sua experiência na África, pelo

retorno ao Brasil e por seu envolvimento partidário. Poderíamos identificar uma terceira fase,

marcada pelo balanço crítico de seus primeiros escritos e pela incorporação da ecologia como

tema de reflexão, mas esta já não estaria circunscrita aos anos oitenta. Como já comentamos

na introdução deste capítulo, a corrente por nós identificada em torno da obra de Freire tem a

peculiar característica de apresentar filiados tanto ao Freire do primeiro momento quanto ao

do segundo. Veremos que, em alguns aspectos, principalmente no que se refere ao conceito de

liberdade, são dois momentos característicos.

Freire, ao longo dos anos oitenta, vivenciou novas experiências e reflexões,

aprimorando seu pensar pedagógico e reaprendendo o Brasil. Freire sai do Brasil tendo

publicado apenas artigos esparsos e sendo identificado, por seus opositores de direita como

“comunista” e, pelos de esquerda, como um quadro de alto nível do populismo. É importante

lembrar que a notoriedade de pensador da educação se construiu antes de sua volta ao

http://www.getpdf.com


191

Brasil33. Um dos exemplos de sua força pode ser constatado pelo testemunho de Luiz Antonio

Cunha (1981, p. 126) afirmando que, de suas leituras na década de setenta, “o livro mais

importante foi sem dúvida Pedagogia do Oprimido” que ele leu “em 1970/71, em inglês, em

exemplar trazido escondido por destemido viajante”, haja vista que só em 1974 seria

publicado no Brasil, “apesar de já estarem circulando traduções mimeografadas”34. No

entanto, é com a abertura política que a presença de Freire vai se formatando, aos poucos,

como uma verdadeira corrente pedagógica. Ao longo da década de oitenta, Freire e Saviani

serão os autores de maior referência.

2.6.1.1. Freire e o Personalismo: a liberdade enquanto ligar-se ao Criador

Como vimos em capítulos anteriores, a sistematização da noção de pessoa é um

marco do personalismo, que é um desdobramento da corrente espiritualista, caracterizado pela

incorporação de conceituais fenomenológicos e que tem em Emmanuel Mounier um de seus

mais expressivos representantes. Vimos também que a dimensão espiritualista do

personalismo do pensador francês filia-se ao cristianismo católico, através do qual

sistematizará noções como revolução comunitária e comunhão.

A formação inicial de Freire é bastante eclética. Ficando apenas nas obras de 1967

a 1979, já podemos identificar a referência não apenas a diversos autores, o que é plenamente

compreensível no trabalho de qualquer intelectual sério, mas, a correntes de pensamento não

só distintas, porém, algumas vezes, antagônicas no que tange a fundamentos e proposições.

Assim, temos nosso pedagogo citando Hegel e também Jaspers, Marx e também Buber, Sartre

e Mounier, dentre outros. O Frei Carlos Josaphat (2001, pg 73 e 76) comenta que, na

juventude, além de ter tomado conhecimento dos cristãos sociais, tais como Mounier e Pe.

Lebret, entra em contato com os movimentos de renovação cristã, JEC, JUC,JOC35. Todavia,

33 Tendo nascido numa família de professoras primárias (alfabetizadoras), lembro-me de que, ainda criança
(início dos setenta), já ouvia falar de um certo “professor” que tinha sido cassado pela ditadura militar por ter
criado um método que alfabetizava as pessoas do povo (especialmente os trabalhadores das usinas) em algumas
semanas. A memória também registra que o referido professor compunha para aquelas minhas queridas
professoras, junto com nomes que à criança soavam como “Arrás”, João “Gular” e “Preste”, o panteão doméstico
de mitos da política nacional. Apenas na adolescência, época da “abertura política”, é que o “professor” ganhou,
para mim, rosto, nome e bibliografia.
34 CUNHA, 1981, p. 126. Também Paulo Freire, em “Pedagogia da Esperança”, comenta que “um sem-número
de brasileiras e brasileiros o liam em edições estrangeiras que chegavam por aqui por golpes de astúcia e
coragem”. (FREIRE, 1992, 63) Conta o caso da freira norte-americana que trazia exemplares em inglês para o
nordeste, disfarçados com capas de livros religiosos. (C/f FREIRE, 1992, p. 63). O Prof. Miguel Espar, então
padre operário espanhol, nos disse ter trazido vários exemplares em língua hispânica.
35 A força da JOC no nordeste, em especial no Recife, é testemunhada por Henry Cossat, então padre operário
francês, que veio para cá com a incumbência de administrá-la.
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no 1º. Freire, uma linha bem marcada costura o colorido dessas referências: a valorização da

pessoa humana. Então, de Hegel a Mounier, parece-nos que, ao citar um pensador, o educador

pretende reforçar seus argumentos que, em sentido último-primeiro, defendem o valor

incontestável da pessoa. Freire testemunha a pluralidade de leituras que num primeiro

momento formaram sua base teórica, revelando a ascendência católica e personalista das

mesmas. Diz Freire (2001[A], p. 14): “quando jovem, dentre outras coisas, devido ao “que

diziam os padres nos seus sermões dominicais, afastei-me da Igreja – nunca de Deus – por um

ano (...) Voltei a ela através (...) das (...) leituras de Tristão de Ataíde (...). A estas

imediatamente se juntariam leituras de Maritain, de Bernanos, de Mounier e outros”.

Octavi Fullat (1994, p. 459), historiador da educação, comenta que o ecletismo é

uma característica do próprio personalismo, e, por tabela, afirmamos que não podemos deixar

de reconhecê-lo em Freire. Esse ecletismo dificulta o trabalho de precisarmos a localização do

pedagogo no leque de correntes do pensamento ocidental. Todavia, a visão de mundo e a

fundamental importância dada à pessoa identificam a filiação personalista do educador.

Some-se a isso, o que é, para nós, o ponto marcante da identidade de Freire ao personalismo,

especificamente o mounierniano, a adoção, em especial na primeira fase de sua obra, do

conceito de comunhão. Assim corroboramos a Fullat, que trabalhou com Freire no Conselho

Mundial das Igrejas (Genebra)36, quando utiliza Paulo Freire (e Lorenzo Milani) para

exemplificar que “o modelo personalista de homem se encarnou tanto no múnus educacional

quanto na reflexão pedagógica” (FULLAT, 1994, p. 460).

O texto “Educação como prática da liberdade” (1967), concluído no Chile, atesta

o personalismo de Freire. No primeiro capítulo, “A Sociedade brasileira em transição”, em

meio a uma análise bem particular da sociedade brasileira de sessenta, manifesta com clareza

a influência das idéias do catolicismo personalista. De início, podemos perceber a idéia

central da antropologia personalista: a irredutibilidade do homem às determinações impostas

pela natureza ou pela vida em sociedade. O homem é “pessoa”, não é um mero objeto do

mundo ao qual pertence: é sujeito, é capaz de atuar intencionalmente no mundo. Nas palavras

de Freire (2000[A], p. 49): “Não se reduzindo tão-somente a uma das dimensões de que

participa – a natural e a cultural – da primeira, pelo seu aspecto biológico; da segunda, pelo

seu poder criador; o homem pode ser eminentemente interferidor”. De imediato, podemos

perceber também que, já nos seus primeiros escritos, a posição de Freire é oposta ao

determinismo inerente às idéias do estruturalismo cultural, notadamente a teoria da

36 Fullat afirma que foi nesse convívio que pôde aprimorar sua interpretação sobre a obra do pedagogo recifense;
“explicando-me ele, detalhadamente, sua concepção educacional”. FULLAT, 1994, p. 460, nota 18
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reprodução. Pois o homem, enquanto pessoa, não se reduz à sua condição animal37 (biológica)

e nem às condições impostas pela vida em sociedade, as determinações da cultura.

Situando-se na região do personalismo, o educador traz para a discussão o

conceito personalista-fenomenológico de transcendência. Assim, afirma o pedagogo

pernambucano que “é o homem, e somente ele, capaz de transcender” (FREIRE, 2000[A], p.

48). Como vimos, a noção de transcendência é de importância fundamental no universo

conceitual personalista-fenomenológico, implicando a possibilidade de o sujeito refletir a si

mesmo, apreendendo o sentido corrente do existir, abrindo, assim, a possibilidade de

ressignificá-lo. Todavia, para o Freire (2000[A], 48); de “Educação como Prática da

Liberdade”, publicado em 1967, a transcendência “não é o resultado exclusivo da

transitividade de sua consciência, que lhe permite auto-objetivar-se e, a partir daí, reconhecer

órbitas existenciais diferentes, distinguir um ‘eu’de um ‘não eu’” e complementa, com relação

à pessoa, que “a sua transcendência está também, para nós, na raiz de sua finitude. Na

consciência que tem dessa finitude. Do ser inacabado que é e cuja plenitude se acha na ligação

com seu Criador”.

Observemos a força do ideário cristão marcando a sintonia com as idéias do

personalismo de Mounier. Principalmente pelo fato de o inacabamento humano, devido à sua

finitude, atingir sua completude na ligação ao Criador. Observemos que o pedagogo utiliza-se

do instrumental fenomenológico só até o ponto de distinguir um eu de um não eu; daí em

diante, ele aciona o personalismo católico, notadamente quando diz que é também

transcendência superar a finitude, ligando-se ao criador.Assim, diferente dos fenomenólogos

abordados no capítulo anterior, para os quais a liberdade é transcendência efetivada pela

práxis humana ampliadora do leque de possibilidades contrapostas às determinações factíveis,

significando que a finitude será superada pelo engajamento singular na construção de um

projeto histórico, algo que seja para além de minha temporalidade do indivíduo, já no Freire

de 1967 essa transcendência ultrapassa o mundo e sua própria materialidade (noção

certamente rejeitada por Heidegger e pelos demais fenomenólogos ateus), saltando

radicalmente por sobre o conjunto da totalidade das determinações factíveis, atingindo,

destarte, a dimensão da suprema plenitude. Isso nos faz crer que a liberdade, então, não é a

transcendência apenas no sentido fenomenológico, mas a transcendência da própria finitude: o

finito que pode elevar-se ao infinito, ao eterno. Em outras palavras, a completude da finitude

37 Segundo Freire: “As relações que o homem trava no mundo com o mundo (pessoais, impessoais, corpóreas e
incorpóreas) apresentam uma ordem tal de características que as distinguem totalmente dos puros contatos,
típicos da outra esfera animal”. FREIRE, 2000[A], p. 47
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pela dimensão supramundana, a suprema autonomia diante da própria materialidade. Assim, a

liberdade está em ligar-se ao Criador: a suprema ultrapassagem do conjunto da totalidade das

determinações factíveis que abre um leque agora infinito em suas possibilidades, haja vista o

possível não ser apenas o que se pode rearrumar e ressignificar a partir do já existente, mas o

radicalmente novo, possibilitado pelo Criador.

2.6.1.2 Diálogo e Conscientização

O pensamento freireano consolida suas cores com a estada no Chile e Genebra e

com a aproximação ao marxismo. Às noções de amor, comunhão e consciência, já

apresentadas no “Educação como prática da liberdade”, juntam-se noções como consciência

de classe, luta de classes e alienação. Apesar de a aproximação do personalismo ao marxismo

já ter sido estabelecida pelo próprio Mounier (2000, p. 22-23), é importante frisar o advento

da Teologia da Libertação e os rumos que a Igreja Católica trilhou durante as décadas de

setenta e oitenta (em especial na América Latina) como reforços à incorporação do marxismo-

hegelianismo ao pensamento de Freire. Lembremos que, a despeito do viés católico, o

pensamento mournierniano não vivenciou a guinada à esquerda dada pela igreja naquelas

décadas. Não esqueçamos que a morte precoce do intelectual francês o privou de acompanhar

o surgimento da igreja politicamente engajada, a igreja libertadora.

O tempo de exílio aproxima Freire do marxismo ocidental, fazendo com que

categorias tipicamente personalistas sejam ressignificadas38: o diálogo deixa de ser encontro

de subjetividade para constituir-se enquanto uma relação dialética de conscientização mútua,

e a própria tomada de consciência perde seu caráter iminente subjetivo para inserir-se num

processo objetivo, histórico, de emancipação cultural. Para o personalismo de Freire, o

diálogo não é eu-tu, é nós-vós. Destarte, define Freire (1987, p. 78): “o diálogo é este

encontro dos homens, mediatizados pelo mundo, para pronunciá-lo, não se esgotando,

portanto, na relação eu-tu”.

Essa dimensão sociopolítica de diálogo é que diferencia o personalismo freireano

do de Buber e Gusdorf39: em Freire o diálogo aponta para um processo de conscientização

sociopolítica e para um necessário engajamento nas lutas de emancipação popular; já nos

personalistas em geral, o diálogo aponta para um processo de conscientização pessoal,

38 Não obstante, foi duramente criticado por alguns autores de ascendência marxista, que identificavam traços
populistas em seu discurso pedagógico. Ver: PAIVA, 1980.
39 Veremos no subcapítulo seguinte que essa distinção é discutida e assumida por Gadotti, que também iniciou
sua trajetória via personalismo típico, porém abandona-o após a aproximação com o personalismo freireano.
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conscientização que necessariamente não se realiza no engajamento nas lutas de emancipação

popular conduzidas pelos movimentos de esquerda. Essa distinção reforça-nos a identidade do

discurso pedagógico freireano com a realidade não apenas brasileira, mas terceiro-mundista,

apontando que, em tais circunstâncias, a reflexão sobre a instauração de um processo de

tomada de consciência tem que abordar as ações que possibilitem a instauração das condições

sociais mínimas para que o indivíduo se veja como ser humano, para que daí possa perceber-

se como pessoa. Pois, já que as condições sociais do terceiro-mundo em geral negam ao

indivíduo até a sua percepção enquanto um ser valorado para além do animal, o processo

instaurador do diálogo conscientizador também tem que dar conta da re-instauração das

condições materiais mínimas que elevem o indivíduo a uma condição de vida para além do

animalesco, haja vista, no nível da sobrevivência ainda animal, não haver a efetiva dialogação

em nível humano.

A noção de conscientização é um dos elementos mais característicos do

pensamento do educador. Sobre a autoria original deste conceito, Freire (2001[A], p. 25)

esclarece que, “na realidade, foi criado por uma equipe de professores do Instituto Superior de

Estudos Brasileiros (ISEB)por volta de 1964. Pode-se citar, entre eles, o filósofo Álvaro Pinto

e o professor Guerreiro”. Não obstante, é via obra freireana que essa noção se insere no

ideário nacional, não apenas no âmbito pedagógico, mas também nos discursos políticos.

Referindo-se ainda à noção de conscientização, Freire (2001[A], p. 25) também comenta que

“foi [Dom] Hélder Câmara quem se encarregou de difundi-la e traduzi-la para o inglês e para

o francês”.

Desenvolvendo a noção de conscientização, Freire (2001[A], p. 26) distingue-a da

idéia de “tomada de consciência”, que é “a aproximação espontânea que o homem faz do

mundo”, momento no qual “faz simplesmente a experiência da realidade na qual ele está e

procura” (FREIRE, 2001[A], p. 26). Já a conscientização “consiste no desenvolvimento

crítico da tomada de consciência. (...) implica, pois, que ultrapassemos a esfera espontânea da

apreensão da realidade, para chegarmos a uma esfera crítica na qual a realidade se dá como

objeto cognoscível e na qual o homem assume uma posição epistemológica” (FREIRE,

2001[A], p. 26). O processo de conscientização coincide com o aprofundamento do “des-

velar” a realidade, isto é, cada vez mais “se penetra na essência fenomênica do objeto”

(FREIRE, 2001[A], p. 26). Esse processo de aprofundamento revela a complexidade do real

presente, que é a manifestação da dinâmica empregada ao longo do passado. Assim, a

conscientização é também o “des-velar” os encadeamentos históricos que estruturam o real, e,

como a conscientização não é uma simples tomada de consciência, a apreensão da dinâmica
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histórica corresponde a um comprometimento diante dessa dinâmica: “implica que os homens

assumam o papel de sujeitos que fazem e refazem o mundo” (FREIRE, 2001[A], p. 26).

Nesse sentido, Freire (2001[A], p. 27) afirma que a conscientização “está baseada

na relação consciência-mundo”, o que dá a entender que a atividade da consciência junto à

outra, a comunicação dialogal, não se restringe, como dissemos, à relação eu-tu, mas que a

atividade da consciência junto à outra é mediatizada pelo mundo que as envolve, e as

apreensões epistemológicas produzidas por este des-velar compartilhado do mundo implicam

a formatação de uma certa “consciência coletiva”, não aquela sugerida pelo materialismo

histórico-dialético, porém a conjunção de pessoas (os indivíduos conscientizados) em torno

do ideário que coletivamente se propuseram. Diálogo e conscientização se interpenetram: a

conscientização é a efetivação do diálogo, é a coletiva tomada de consciência crítica Essa

consciência coletiva é aquela que empreende um processo coletivo de conscientização.

2.6.1.3 Liberdade enquanto Comunhão

Vimos no item anterior que a noção de transcendência é um ponto chave na

corrente de pensamento fenomenológica-existencialista: Husserl, Heidegger, Jaspers e outros

operam com essa noção no sentido de tê-la como a olhada da consciência sobre si mesma

possibilitando a reordenação do mundo significativo do sujeito. Vimos também que, para esta

corrente, essa transcendência é o fundamento da própria liberdade, a qual se contrapõe às

determinações estruturais do mundo concreto que, sem o olhar sobre si mesmas, submergem a

consciência num existir inautêntico. O personalismo, por sua vez, associa um outro conceito

ao de transcendência, o qual chamaremos aqui de “unidade fundamental”. Em geral, para o

pensamento personalista, a transcendência não é um processo apontado para uma eterna

inconclusão: o olhar da consciência sobre si mesma, quanto mais se aprofundar, descurtinará

o essencial sentido de si própria, sentido que, distinto do existencialismo ateu, não é um

significado autodeterminado, manifestante da radical “condenação à liberdade” própria da

antropologia existencialista, e sim um encontro com o supremo sentido, a atualização da

essência fundamental. Nesse sentido, a idéia de unidade fundamental não é apresentada como

necessária e suficiente na determinação do sentido do processo de superação da inconclusão:

avançando nesse processo, o homem necessariamente realizará o que se propõe em termos de

unidade fundamental, mas o livre arbítrio abre a possibilidade de sua não realização. Destarte,

persiste uma certa abertura, uma certa inconclusão, porém não trágica: não pesa sobre o

homem a condenação de uma finitude não plenificável. A noção de unidade fundamental nos
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parece apenas uma definição, não uma determinação: o homem necessariamente a realizará se

caminhar no sentido da atualização de sua essência, mas não terá que necessariamente a

realizar, pois seu caminhar não está determinado por sua essência.

Herdeiros do espiritualismo, para quem a liberdade é definidora do ser humano, os

personalistas apontam a unidade fundamental como a efetivação suprema da liberdade: é no

que se tem enquanto unidade fundamental que se dará a suprema liberdade. Para o

existencialismo, o significado da existência é autodeterminado; para o personalismo, e aí se

inclui Freire, o significado já é dado pela própria essencialidade humana, que, como foi dito,

porta em si a liberdade. Assim, um traço geral do personalismo, de Buber a Mounier, é a idéia

de um telos apontado como o sentido do processo de transcendência40. Esse telos apresenta-

se, ao modo aristotélico, como a atualização última da essência mesma.

Freire, seguindo sua ascendência personalista, menciona primeiramente a ligação

com o Criador como sendo a “unidade fundamental”. Todavia, caracterizará seu pensamento

pela retomada da idéia de comunhão esboçada por Mounier. No mesmo texto - “Educação

como prática da liberdade” - em que aponta a ligação com o Criador como sendo a “unidade

fundamental”, esboça a idéia de comunhão, definida ali como integração que caracteriza o

homem sujeito. Adaptado, não integrado, “o homem perde a capacidade de optar e vai sendo

submetido a prescrições alheias que o minimizam” (FREIRE, 2000[A], p. 50). Essa integração

é fruto da liberdade, pois “toda vez que se suprime a liberdade, fica ele um ser meramente

ajustado ou acomodado” (FREIRE, 2000[A], p. 50). Aqui, a noção de comunhão ainda não

recebeu o status de “unidade fundamental”41, porém, no “Pedagogia do Oprimido”, esse status

lhe é conferido e, conseqüentemente, a ligação com a divindade é preterida a favor da noção

de comunhão. Ao modo hegeliano, dizemos que o pensamento freireano, aqui, operou uma

suprassunção (Aufhebung): negou a ligação com a divindade católica, seu momento primeiro,

para elevá-lo/superá-lo na noção da identidade com a humanidade, que é também identidade

com o divino, não apenas com a divindade. Assim, a noção de unidade fundamental

suprassume-se de uma divindade para a plena humanidade, que é a unidade suprema entre

divino e humano, realizando, então, como sucede ao espiritualismo-personalismo, a plena

liberdade.

40 Segundo o Prof. Ferdinad Röhr, em Buber esse telos, essa unidade fundamental, é pensado em termos de
“encontro”; e defendemos que em Mounier ele é pensado em termos de “comunhão”. Recentemente, o Prof.
Ferdinand Röhr, também de ascendência personalista, apresenta o conceito de “integralidade” como unidade
fundamental.
41 Supomos que o credo católico mais ortodoxo ainda se fazia presente no Freire recém-exilado.
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A noção de liberdade como ligar-se ao criador faz uma certa aproximação da

noção de totalidade ao modo hegeliano: sujeito-consciência, mundo-objetividade, divindade-

absoluto, todos formando uma unidade dialética. Essa aproximação com Hegel está

subjacente também no caráter objetivo dessa primeira formulação de liberdade, haja vista que

ela tem claramente dimensão necessária e universal: ligar-se ao criador é necessário para que

a liberdade se efetive e para que o homem atualize sua essência, e isso tudo é próprio de toda

a humanidade, a universalidade. Destarte, temos que, já na sua primeira formulação sobre

liberdade, Freire já a formula enquanto objetiva: necessária e universal.

A noção de liberdade objetiva tem em Hegel seu principal sistematizador, como

foi visto em capítulo anterior. A liberdade do homem, na perspectiva hegeliana, não é apenas

a autonomia da razão com relação aos instintos ou paixões, ou seja, não é a mera liberdade da

subjetividade racional diante da sensibilidade. A liberdade, nessa perspectiva, é o próprio

processo de constituição da razão na relação homem/ordem social. Incorporando o conceito

de “dialética”, temos que uma não antecipa a outra, mas ambas determinam-se mutuamente: a

capacidade de autodeterminação racional relaciona-se dialeticamente com a ordem vigente.

No jogo de forças no qual a ordem forma o homem e o homem constrói a ordem é que a

liberdade se manifesta. Daí ela só poder se dar na totalidade, que é o movimento da constante

síntese desse jogo de forças, constituindo-se, então, enquanto necessária e universal.

A influência hegeliana também está clara na reflexão em torno das relações de

opressão. Nesse sentido, Carlos Alberto Torres (1997, p. 26), no seu livro “Pedagogia da

Luta”, salienta a importância do pensamento hegeliano na formulação dos princípios básicos

da “Pedagogia do Oprimido”. Enfoca como pontos cruciais dessa influência a “dialética do

senhor e do escravo”, “ego e desejo” e o “reconhecimento”. A análise empreendida pelo autor

identifica a passagem “Senhorio e Escravidão”, exposta na “Fenomenologia do Espírito”,

como a chave do paralelo entre a relação dialética senhor/escravo com a relação dialética

opressor/oprimido, da “Pedagogia do Oprimido”. O texto freireano é explícito ao estabelecer

tal relação, citando a própria “Fenomenologia do Espírito”:
“Se o que caracteriza os oprimidos, como ‘consciência servil’ em relação à
consciência do senhor, é fazer-se quase ‘coisa’ e transformar-se, como salienta
Hegel [Phenomenology of Mind, Harper and Row, 1967, p. 234], em ‘consciência
para outro’, a solidariedade verdadeira com eles está em com eles lutar para a
transformação da realidade objetiva que os faz ser este ‘ser para outro’” (FREIRE,
1987, p. 36).

Em Hegel, o tornar-se consciente de si é um passo dado inicialmente pelo escravo,

ao defrontar-se com outro desejo e outra vontade que não os dele. O senhor, de posse do
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mando, percebe o escravo como uma extensão de seu desejo, portanto não se confronta com o

outro, não reconhece uma outra consciência. Fazendo, grosso modo, um paralelo entre o que

comentamos de Freire acerca da consciência, poderíamos dizer que o senhor está no nível da

“tomada de consciência”e o escravo já avançou para um nível mais elevado de consciência: a

consciência- de-si. Em Hegel, a efetivação da consciência-de-si é uma primeira efetivação da

liberdade: o homem liberta-se do jugo da natureza física, reconhecendo-se no trabalho que

realiza, trabalho que re-elabora a natureza. O senhor, por não trabalhar a natureza e por,

contraditoriamente, ter poder sobre o fruto do trabalho de outrem, não se reconhece na

realidade objetivada pelo trabalho. A idéia do “reconhecimento” da opressão desencadeando a

tomada de consciência crítica, e desta desencadeando o processo de superação da contradição

opressor/oprimido, é incorporada por Freire. Assim, o pedagogo diz que “esta superação não

pode dar-se, porém, em termos puramente idealistas. (...) é fundamental, então, que, ao

reconhecerem o limite que a realidade opressora lhes impõe, tenham, neste reconhecimento, o

motor de sua ação libertadora” (FREIRE, 1987, p. 35).

Nunca é demais lembrar que a concepção “positiva” do trabalho e “romântica” da

relação senhor/escravo foi duramente criticada por Marx. Também é importante frisar que, ao

resgatá-la, Freire,como deixou explícito, não está abraçando o idealismo, nem o alemão e

muito menos aquele que o senso comum nebulosamente define como tudo o que seja

desregrada utopia. Parece-nos que, ao resgatar a notória passagem da obra hegeliana, nosso

pedagogo intenciona salientar: que a situação de opressão pode conduzir endogenamente os

oprimidos a conscientizarem-se, esvaziando assim a primazia das “vanguardas”

revolucionárias que muitas vezes trocam uma opressão por outra, e que, num ponto de vista

para além do escopo materialista histórico-dialético, haverá sempre opressão e possibilidade

de emancipação quando houver um reconhecer-se forçado pelo despotismo de outrem. Assim,

há relação opressor/oprimido não apenas entre as relações de classe, mas entre as relações

funcionais de indivíduos da mesma classe ou entre as relações de gênero entre indivíduos da

mesma função social ou classe. E, por fim, outro elemento que Freire parece procurar

salientar com o resgate hegeliano é que a tomada crítica de consciência é o primeiro passo da

liberdade. Passo este não levado em conta no âmbito do materialismo histórico-dialético, para

o qual a consciência e os processos de conscientização são como que um epifenômeno das

transformações em curso nas forças produtivas.

Todavia, mesmo parecendo tão próximo de Hegel, Freire e, de resto, o

personalismo em geral, como já mencionamos, não se filiam ao idealismo alemão. Segundo

Carlos Alberto Torres (1997, p. 33), Freire não aceita a noção hegeliana de “reconciliação e
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síntese”. Paulo Freire abdica da noção de desenvolvimento positivo da história. A história

perde qualquer paradigma que garanta seu progresso positivo para a humanização e

emancipação. Para Torres (1997, p. 32), “a grande diferença entre Hegel e Freire será,

justamente, a superação da positividade da negação natural hegeliana na Pedagogia do

Oprimido”. Em Paulo Freire, temos o abandono da teleologia positiva da história, pois ele

pensa a desumanização como uma de nossas possibilidades históricas, aponta os homens

como inconclusos. Portanto, sujeitos ao fracasso histórico. Hegel realmente jamais pensaria

assim. Poderia ser até que o filósofo alemão não apostasse tanto na evolução progressiva

linear, apostaria, talvez, numa progressão espiral, em que vamos nos aperfeiçoando a partir de

nossos próprios erros; todavia, não pensaria na barbárie e no retrocesso civilizatório como um

destino possível. Já Freire (1987, p. 30) nos diz que “humanização e desumanização, dentro

da história, num contexto real, concreto, objetivo, são possibilidades dos homens como seres

inconclusos e conscientes de sua inconclusão”.

Freire abandona a noção de positividade do progresso histórico, mas não

abandona a idéia de totalidade. Esvaziada da noção de positividade, a humanidade só pode ser

pensada enquanto projeto, todavia ainda um projeto coletivo. A relação opressor/oprimido,

em Freire, aponta não só para a emancipação das injustiças decorrentes da exploração do

trabalho, mas também para a tarefa coletiva da construção do sentido que se dá ao processo de

humanização, que deve ter na equalização do acesso aos bens materiais uma de suas

principais conseqüências, mas que não deve se resumir a isso. Pelo contrário, a equalização

dos bens materiais seria uma decorrência de uma equalização maior: o reconhecimento mútuo

da humanidade entre os homens, esvaziando nesse reconhecimento a dualidade

opresso/oprimido, apontando a construção coletiva de novos significados que norteiem as

ações políticas que venham a transformar a ordem social. Assim, diferenciando-se do

pensamento hegeliano, e debite-se isso à influência fenomenológico-personalista, Freire não

prioriza a dimensão necessária e universal sobre a aleatória e singular, ou seja, não prioriza o

objetivo sobre o subjetivo. É a valorização da subjetividade, o motor do aleatório na história,

que o faz perceber o processo histórico como aberto. Diferente de Hegel, o processo histórico

não se objetiva levando a reboque a subjetividade. Essa incorporação afasta-o também do

materialismo histórico-dialético, que também percebe o indivíduo em sua singularidade como

um agente passivo da história. Esclarecendo sua posição, Freire (1987, p. 37) comenta que

“não se pode pensar objetividade sem subjetividade. Não há uma sem a outra, (...) não podem

ser dicotomizadas”.
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Essa unidade dialética entre objetividade e subjetividade marca o amadurecimento

do conceito de liberdade em Freire. No primeiro momento, ao propor a liberdade enquanto o

ligar-se ao Criador, Freire não tinha salientado a dimensão comunitária da liberdade com a

ênfase que se percebe na Pedagogia do Oprimido. Numa conferência proferida em outubro de

1980, quatro meses após sua chegada ao Brasil, Freire (1988, p. 97) confessa: “em ‘Educação

como prática da liberdade’ eu não fiz referência, um minuto sequer, a esta natureza política da

educação”. Temos, então, que o credo cristão tradicional, a ligação direta indivíduo-criador,

presente no “Educação como prática da liberdade”, agora, na “Pedagogia do Oprimido”, é

substituída pela idéia de que a ligação indivíduo-criador tem que ser necessariamente

mediatizada pelo coletivo dos homens, que corresponde ao engajamento político na causa da

liberdade. Desse modo, Freire (1987, p. 36) salienta que:
“Dizer que os homens são pessoas e, como pessoas, são livres, e nada concretamente

fazer para que esta afirmação se objetive, é uma farsa. Da mesma forma como é em
uma situação concreta – a da opressão – que se instaura a contradição
opressor/oprimidos, a superação desta contradição só se pode verificar objetivamente
também.”.

Assim sendo, o homem não se liberta apenas no seu retorno ao Criador, mas o

homem se liberta em comunhão, que é a interação não somente com o criador, diretamente,

mas a interação com o Criador via interação com os outros homens. Agora, temos que,

diferente do que foi posto em “Educação como prática da liberdade”, a idéia de unidade

fundamental traz consigo a perspectiva de um engajamento político42.
“Ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho: os homens se libertam em
comunhão” (FREIRE, 1987, p. 52).

Sugere-nos que a verdadeira interação com o Criador não se dá numa ligação

individualizada, do tipo eu/divindade, mas que se dá em comunhão, a ligação do tipo

nós/divindade. Assim, mantém-se o caráter objetivo da primeira formulação (a comunhão é

necessária para a atualização da essência humana e é, por definição, universal), enriquecida de

uma melhor reflexão sobre a subjetividade. Pois o comungar, como aqui é posto, pressupõe a

conscientização. Em artigo publicado cerca de um ano após o lançamento da “Pedagogia do

Oprimido”, Freire afirma que “é na prática desta comunhão, que se dá na prática

revolucionária, que a conscientização alcança o seu mais alto nível” (FREIRE, 2001 [B], p.

95); salientando que “na revolução cultural esta comunhão é tão íntima que líderes e povos se

tornam um só corpo e permanente processo de auto-avaliação” (FREIRE, 2001 [B], p. 99).

42 Referindo-se ao período de vida que culminou com a publicação do “Educação como prática da liberdade”,
Freire comenta: “houve momentos na história da minha prática em que eu me comportei angelicalmente”.
FREIRE, 1988, p. 97.
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Concluindo, temos então que a comunhão é o telos supremo, é a unidade fundamental que

atualiza a essência do homem. Atualização esta que é objetiva e compreende em si a

suprassunção da tensão que efetivamente impede a plenitude humana: a tensão

opresso/oprimido. Assim sendo, a comunhão é a própria efetivação da liberdade: a suprema

autonomia de toda forma de tirania e a realização da essência humana, que podemos entender

como a realização concreta do divino que há na humanidade.

2.6.1.4 O afastamento do personalismo e a aproximação com o marxismo.

O homem Paulo Freire foi uma subjetividade em práxis: a experiência e a

reflexão sobre a experiência seguiram um processo contínuo de ampliação e aprofundamento

ao longo de sua existência. Assim, ao abordarmos o afastamento do personalismo e a

aproximação com o marxismo empreendida pelo pedagogo pernambucano, devemos registrar

primeiro que Freire não inclui Marx nem Gramsci na bibliografia de sua tese de docência e

nem se escora nos instrumentais marxistas (as questões referentes à dominação de classe,

revolução e luta de classe) na sua análise da “atualidade” brasileira ali (1959) desenvolvida,

apesar de citar duas vezes Peter Drucker (C/f FREIRE, 2001 [C], p. 41 e 81), um dos grandes

teóricos da administração empresarial no Séc XX. Registrar essa característica do ponto de

partida de sua trajetória intelectual nos ajuda a dimensionar o processo empreendido pelo

pedagogo que resultou na incorporação dos instrumentais marxistas em sua obra.

A rigor, a incorporação dos primeiros instrumentais do marxismo e uma primeira

aproximação com seu ideário podem ter se dado via leitura de Mounier e de outros católicos

progressistas, cujos debates salientavam a crítica ao capitalismo e à sociedade burguesa, que

tem em Marx seu inequívoco influenciador. Pode-se registrar também o convívio no ISEB

como uma das experiências que o conduzem a ter contato com alguns conceitos chave do

filósofo alemão. Todavia, o que nos interessa aqui é, mais do que identificar a inclusão de

teses marxistas em seu pensamento, apontar seu afastamento do personalismo. Pois, sabedores

de que o personalismo de Mounier já dialoga com alguns paradigmas postos pelo pensador

socialista, nos interessa-nos agora identificar quando Freire abandona as concepções que, em

última análise, ainda se mantinham personalistas. No entanto, deve-se registrar também que,

mesmo afastando-se do personalismo, Paulo Freire não será um materialista histórico

dialético, assim como o era Saviani. Daí nomenclaturarmos Freire como um “neomarxista”,

aquele que, assim como Sartre, Adorno, Horkheime, Habermas e outros, não aceitava a idéia

da teleologia da história segundo as determinações do avanço das forças produtivas e nem a
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determinação do subjetivo pelo objetivo, mas coligava em seu pensar a crítica aos

mecanismos ideológicos e dominantes engendrados pelo capitalismo.

Para nós, a experiência na África foi decisiva para que Freire se afastasse da

tradição personalista. A primeira viagem à Africa, a convite de representantes do MPLA (C/f

FREIRE; MACEDO, 1990, p. 45), se dá em torno de um ano após a publicação do

“Pedagogia do Oprimido”. Aproximadamente quatro anos após, segue viagem à Guiné-Bissau

(1975), onde teve uma participação mais efetiva nos programas de alfabetização popular nas

zonas libertadas.

A luta de independência da Guiné-Bissau, então colônia portuguesa, era

comandada por Amílcar Cabral, negro, sólida formação intelectual, líder e estrategista militar

que, a exemplo de outros líderes revolucionários socialistas, desenvolvia ponderações acerca

de temas sociopolíticos. A leitura dos textos de Cabral e, principalmente, o contato direto com

a luta de libertação da Guiné contribuíram para a ressiginificação de alguns conceitos chave

do pensamento de Freire, notadamente os conceitos de diálogo e comunhão: aqueles que mais

o caracterizavam personalista.

As cartas trocadas entre Freire e Mário Cabral, comissário de educação para a

educação e cultura da Guiné-Bissau, atestam o peso da impressão que as reflexões de Amílcar

causaram no pedagogo, afirmando este: “Quanto mais estudamos a obra teórica de Amílcar

Cabral (...), tanto mais nos convencemos de que a ela teremos sempre de voltar. Suas análises

do papel da cultura na luta pela libertação não se reduzem ao momento histórico da guerra.

(...) Ontem, a luta pela libertação perseguia a vitória sobre o colonizador (...). Hoje, a

libertação como processo permanente significa não apenas a consolidação da vitória, mas

também a concretização de um modelo da sociedade”43.

Essas cartas estão reunidas no livro“Cartas à Guiné-Bissau”, publicado em 1977,

cuja dedicatória é assim expressa por Freire: “A Amílcar Cabral, educador-educando de seu

povo”44. Porém, não esqueçamos o óbvio: guerra de libertação é guerra. É bem verdade que a

43 FREIRE, 1984, p. 97. Ao longo de sua obra, Freire deixa clara a importância da “fala” do outro em suas
reflexões. Interpretamos seu contato com Amílcar Cabral como algo emblemático: o outro com o qual ele agora
desenvolvia um novo aprendizado nos parece ser uma síntese positiva das experiências anteriores tidas com a
voz do povo. Agora, a voz do povo vinha não de um oprimido ainda em processo de libertação, mas de um já
liberto e ascendido à condição de pensador de sua própria práxis. Imaginamos que, para um intelectual engajado
como Freire, vivenciar na África a efetividade de idéias emancipatórias, que, no Brasil e na America Latina em
geral, pareciam tão distantemente utópicas, deva ter sido uma experiencia ímpar. Somos levados a crer nisso pelo
fato de inúmeras vezes, em momentos distintos de sua obra, Freire se remeter a Amílcar e à libertação da Gunié-
Bissau. Ver FREIRE, 1992, p. 146-148.
44 FREIRE, 1984, Dedicatória. Em 1988, Freire publica o capítulo “O partido como educador-educando” no livro
“Educação como ato político partidário”, organizado por Alberto Damasceno. Sugerindo que sua concepção de
educação revolucionária popular abandona o foco sobre a pessoa do líder carismático para, ao modo gramsciano,
centrar-se no partido tido como vanguarda.
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simpatia que todo cidadão minimamente democrático nutre pelos processos de construção da

autonomia políticas imbui os processos belicosos de conquista dessa autonomia de uma certa

aura romântica, principalmente, para o olhar de um brasileiro, quando o “bandido” da película

é o colonizador português. Todavia, na guerra, pessoas matam a outras pessoas. O diálogo

empreendido por pessoas portando, de um lado, uma AK47, russa ou chinesa, e, do outro,

portando FAL europeus e M16 norte-americanos, mediatizado por campos minados45, não

constitui um ambiente propício para a instauração da comunhão ao modo mounierniano,

radicalmente humanista. A vitória sobre o colonizador significa concretamente a morte de

pessoas. Assim, a liberdade agora efetivada não coincide com a idéia de unidade fundamental:

a atualização da essência humana, que já é em si liberdade. E muito menos, mesmo que seja a

do colonizador, o conceito de liberdade efetivada pela morte não é mais aquele entendido

como ligação ao criador. Não apenas o fundamento católico do personalismo é agora posto

em xeque, mas também o valor absoluto da “pessoa”, quando se abre a possibilidade de o

oprimido, mediante a opressão sofrida, legitimamente reagir a essa opressão, até que , no

limite, elimine a vida daquele que o oprime. Assim, a vida, a existência efetiva da pessoa,

deixa de ser o fundamento. A libertação diante da opressão ocupa-lhe o lugar. É bem verdade

que a emancipação e a libertação propostas também valorizam a vida, notadamente em sua

materialidade sociohistórica, porém, agora, a radical valorização da pessoa perde seu caráter

apriorístico assim como a idéia de humanidade, também esta, outro conceito fundamental no

personalismo.

É bem verdade que, na “Pedagogia do Oprimido”, Freire já dizia que “não é

possível o diálogo entre os que querem a pronúncia do mundo e os que não a querem”

(FREIRE, 1987, p. 79). Todavia, também na “Pedagogia do Oprimido” afirma que, “por

paradoxal que possa parecer, na resposta dos oprimidos à violência dos opressores é que

vamos encontrar o gesto de amor. (...) o ato de rebelião dos oprimidos, sim, pode inaugurar o

amor” (FREIRE, 1987, p. 43). O amor é elemento fundamental do diálogo46; assim, a rebelião

dos oprimidos pode instaurar o processo de diálogo opressor-oprimido, resgatando do

opressor sua humanidade, instaurando igualmente uma nova síntese libertadora. E o diálogo

seria o elemento chave da construção dessa nova síntese, pois, além de fundar-se no amor,

45 AK47 é a sigla do fuzil soviético criado logo após a II Guerra Mundial, que ainda hoje arma as guerrilhas de
grupos não alinhados com a política externa norte-americana; o modelo deste fuzil é aquele com o qual a
indústria cinematográfica holliwoodiana equipa os “terroristas” sul-americanos e muçulmanos. Já o FAL (Fuzil
Automático Leve) é de origem franco-belga, sendo o fuzil utilizado pelo exército brasileiro e o M16 é o fuzil
criado pelos EUA para os conflitos no Vietnam, é aquele com o qual a indústria cinematográfica holliwoodiana
arma os “mocinhos” americanos. E quanto às minas, lembremos que é um flagelo que ainda hoje aflige Angola e
os demais países africanos.
46 “Sendo fundamento do diálogo, o amor é também diálogo.” - FREIRE, 1987, p. 80.
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está fundado também na humildade e na fé nos homens47. Mesmo reconhecendo a

impossibilidade do diálogo com os-que-não-querem-a-pronúncia-do-mundo, que legitima,

destarte, a rebelião e a violência do oprimido, Freire ainda não tinha descartado, na

“Pedagogia do Oprimido”, o sentido maior que conduzia sua pedagogia personalista: o efetivo

comungar entre os homens. Não esqueçamos que, mesmo violenta, uma rebelião, diferente de

uma guerra, não representa, em seu “modus operandi”, a sistemática e racional eliminação da

pessoa “inimiga”. Admitir essa possibilidade esvazia a idéia de diálogo fundada no amor, na

humildade e na fé nos homens48.

Assim, de meados da década de setenta passando pela década de oitenta, Freire

não faz mais nenhuma referência à idéia de comunhão. E a própria idéia de humanidade, outro

conceito chave do personalismo, perde seu caráter apriorístico, para ser entendida sob o viés

da concretude circunstancial. Freire afirma ser “impossível (...) uma educação neutra que se

diga a serviço da humanidade, dos seres humanos em geral” (FREIRE, 1989, p. 17). Nesse

sentido, em debate com Myles Horton (dezembro de 1987), o pedagogo afirma que “o

educador deve saber em benefício de quem e em benefício de que ele ou ela deseja trabalhar.

(...) Não creio na espécie de educação que trabalha em benefício da humanidade. Isto é, isso

não existe, ‘a humanidade’. É uma abstração. A humanidade, para mim, é Maria, Pedro, João,

muito concreto” (FREIE; HORTON, 2003, p. 114).

A ótica de classe, num viés marxista, não identificada na tese de docência e no

“Educação como prática da liberdade”, vai se tornando mais definida a partir do “Pedagogia

do Oprimido”. Segundo Sérgio Haddad, nesta obra já podemos identificar algumas

modificações na proposição de sua pedagogia. Haddad aponta três novos aspectos do pensar

freireano que caracterizam essas modificações: a radicalização de posições entre explorados e

exploradores, isto é, “a perspectiva inicial de diálogo entre o povo e as elites autênticas, em

função de um projeto comum, já não mais era aceita” (HADDAD, 1982, p. 35); a ação

alfabetizadora perde “o voluntarismo de uma alfabetização, em nível nacional” (HADDAD,

47 “Não há diálogo se não há humildade. (...) a pronúncia do mundo (..) não pode ser um ato arrogante”
(FREIRE, 1987, p. 80). “Não há, também, diálogo, se não há uma imensa fé nos homens. (...) a fé nos homens é
um dado a priori do diálogo” - FREIRE, 1987, p. 81.
48 Esse momento de ressignificação da noção de diálogo foi testemunhado pelo Prof. Dr. Ferdinand Röhr. Entre
1975-1976, Ferdinand, então um jovem licenciando alemão de ascendência católica, que na época mal falava
português e nem se imaginava radicado no Brasil, vai ao encontro do pedagogo em Genebra, a fim de inquiri-lo,
em inglês, entre outras coisas, sobre o papel do diálogo na “Pedagogia do Oprimido”. Assim Ferdinand narra o
episódio: “Apontei uma citação dele mesmo, “amor é, também diálogo...”, então perguntei como ele
compreendia essa afirmação. E diz, Freire, em resposta: esqueça essa caracterização de diálogo; as leituras mais
importantes para um jovem estudante alemão são a dialética do ‘servo e do senhor’, de Hegel, e a ‘3ª. Tese sobre
Feuerbach’, de Marx”. A isso ele assimila uma certa crítica de esquerda européia, além de ser criticado pelas
correntes da extrema esquerda.
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1982, p. 35), e ganha uma maior perícia, incorporando mais exercícios de leitura e uma maior

preocupação com as questões motoras do alfabetizando (C/f HADDAD, 1982, p. 35); e, por

fim, a identificação entre ação educativa e ação política. Ainda segundo Haddad, o Freire da

“Pedagogia do Oprimido” “já não fala mais em conscientização através de uma prática

educativa e, posteriormente, de uma ação política fruto dessa conscientização. Agora, a

própria práxis passa a ser encarada como um momento permanente e educativo e é a ela que

os homens se remetem em seu ato educativo” (HADDAD, 1982, p. 36).

A identidade entre ação educativa e ação política se dá via aproximação da noção

freireana de conscientização com a noção marxista de consciência de classe. A consolidação

do conceito de classe social, na ótica marxista, ocorre proporcionalmente ao afastamento do

personalismo. Podemos entender isso pelo fato de que, no personalismo, mesmo incorporando

a crítica ao capitalismo e à sociedade burguesa, a finalidade do seu projeto de sociedade era a

instauração da comunhão, sugerida através de uma revolução comunitária ao modo da

proposta por Mounier: pacífica e humanista. A incorporação da idéia marxista de classe social

e, com esta, a de luta de classe manifestam-se incompatíveis com o projeto personalista, haja

vista classe social e luta de classe, em Marx, pressuporem uma ontológica inconciliação entre

as classes, pois a meta é a eliminação da classe economicamente dominante enquanto classe;

mesmo que essa eliminação não corresponda necessariamente à eliminação física dos

elementos dessa classe, mas sua incorporação à distribuição planificada da propriedade não

deixa de eliminá-la enquanto tal. Assim, o projeto radicalmente humanista de conciliação e

comunhão entre pessoas que possam concretamente pertencer a classes distintas fica

esvaziado de sentido49.

Atestando a gradual incorporação das questões de classe em seu pensamento, já

temos Freire, em fins de 1969, um ano após ter escrito a “Pedagogia do Oprimido”, em artigo

publicado pela Harvard Educational Review, comentando que, “analfabetos ou não, os

oprimidos, enquanto classe, não superarão sua situação de exploração a não ser com a

49 Não obstante, é importante frisar que Freire não abandona o credo cristão. Mantém-se fiel ao ideário cristão,
manifestando sua preocupação e esforço em permanecer leal à mensagem do Cristo. Sobre essa fidelidade, temos
não só o testemunho daqueles que com ele conviveram como também a fala do próprio Freire: “Não posso
conhecer os Evangelhos se os tomo como palavras que puramente ‘aterrisam’ em meu ser ou se, considerando-
me um espaço vazio, pretendo enchê-lo com eles. Esta seria a melhor maneira de burocratizar a Palavra, (...)
conheço os Evangelhos, bem ou mal, na medida em que, bem ou mal, os vivo. Experimento-os e neles me
experimento na prática social de que participo historicamente, com os seres humanos. Daí a aventura arriscada
que é aprendê-los e ensiná-los, (...). Daí o medo quase sempre incontido que nos assalta ao escutar o
chamamento do Cristo à prática de sua mensagem; (...). Daí que falamos tanto de Boa Nova sem a denúncia do
mau contexto que obstaculiza a efetivação da Boa Nova. Daí que separamos Salvação de Libertação”. (FREIRE,
1991, p. 55 – 56).Texto primeiramente publicado pelo Centro Ecumênico de Documentação e Informação -
CEDI, “Tempo e Presença”, no. 154, outubro de 1979.
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transformação radical, revolucionária, da sociedade de classes em que se encontram

explorados” (FREIRE, 2001 [B], p. 57). Desse modo, as questões de classe assumem um

papel preponderante no universo conceitual do pedagogo, de tal forma que, nos finais dos

anos oitenta, encontraremos Freire afirmando que, “mesmo quando uma pedagogia procura

influenciar outros fatores que não podem ser explicados estritamente por uma teoria de classe,

ainda assim se tem que levar em conta a questão das classes sociais” (FREIRE; MACEDO,

1990, p. 34).

Todavia, como já anunciamos acima, a filiação de Freire ao marxismo não

corresponde a uma incorporação do materialismo histórico-dialético propriamente dito.

Grosso modo, podemos identificar quatro pontos chave no ideário marxista característico do

materialismo histórico-dialético: o motor da história é a luta de classe; a subjetividade é um

epifenômeno das trocas materiais e da realidade econômica; a teleologia positiva da história

aponta o inexorável avanço da classe trabalhadora; e a superação das injustiças e a instauração

da equidade serão um resultado direto da ascensão da classe trabalhadora ao poder. Veremos

que Freire se desalinha desses pontos.

Quanto ao primeiro ponto, o motor da história enquanto luta de classe, temos que

Freire foi criticado por marxistas pelo fato de, em especial na “Pedagogia do Oprimido”,

trabalhar com o conceito de oprimido em lugar da idéia de classes sociais (C/f FREIRE, 1992,

p. 89). Em defesa do pedagogo recifense, Gadotti, em 1988, apontará que em Freire “a classe

oprimida é maior do que a classe operária. (...) a opressão encontra-se também entre os

próprios oprimidos” (GADOTTI, 1988, p. 30). O pedagogo pernambucano reconhece que não

é possível entender a história sem os choques de interesses entre as classes sociais, no entanto

também registra que essa luta não pode explicar toda a dinâmica dos processos

sociohistóricos. Nesse sentido, afirma que “a luta de classes não é o motor da história, mas

certamente é um deles” (FREIRE, 1992, p. 91). Pois, além do choque de interesses entre as

classes, Freire também aponta como movedor do dinamismo dos processos sociohistóricos a

força do engajamento em projetos utópicos, lembrando que a utopia de tais projetos é, para o

pedagogo, propositiva, é o que ele aponta como o “inédito-viavel”50 . Desse modo, podemos

“ter no sonho também um motor da história” (FREIRE, 1992, p. 91).

Essa questão abre espaço para a questão da subjetividade e sua relação com as

trocas materiais e a realidade econômica. Freire se opõe à idéia de determinismo implícita na

interpretação de algumas correntes do marxismo que defendiam a sujeição da subjetividade às

relações objetivas de poder. Essa percepção relega a um segundo plano, quando não a nega, a

50 Ver Ana Freire in FREIRE, 1992, p. 205-207.
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possibilidade da autonomia subjetiva do indivíduo, e não devemos esquecer que, para Marx (e

isso é ponto passivo entre os comentadores), a idéia de indivíduo e individualidade é uma

abstração que serve ideologicamente aos interesses da classe dominante do modo de produção

capitalista: a burguesia liberal. Relacionado a essa questão, temos também outro ponto

comum entre os comentadores da obra de Marx, que é a idéia teleológica de história

apontando que o processo histórico segue um trilho condutor claro: de um lado, um avanço

das forças produtivas e, do outro, a luta entre a classe trabalhadora e a classe economicamente

dominante. A certeza implícita ao ideário marxista é própria do imaginário da modernidade,

em especial da tradição filosófica alemã: para Kant, o fio condutor é a aproximação da

legalidade à moralidade e, para Hegel, é o avanço na consciência de liberdade. Destarte, em

oposição ao determinismo teleológico e visando à valorização das projeções utópicas, o

pedagogo defende que “a compreensão da história como possibilidade e não determinismo

(...) seria ininteligível sem o sonho, assim como a concepção determinista se sente

incompatível com ele e, por isso, o nega. Assim é que, no primeiro caso, o papel histórico da

subjetividade é relevante, tornando-se, no segundo, minimizado ou negado” (FREIRE, 1992,

p. 92). A compreensão da distinção entre uma concepção de história determinista e outra

aberta é fundamental para que se entenda o lugar da educação em ambas; nesse sentido, Freire

complementa que:
“no primeiro [caso: a história como possibilidade], a importância da educação, que,
não podendo tudo, pode alguma coisa, seja reconhecida, ao passo que, no segundo
[caso: a história como determinação], subestimada. Na verdade, toda vez que o futuro
seja considerado como um pré-dado, ora porque seja a pura repetição mecânica do
presente, (...), ora porque seja o que teria de ser, não há lugar para a utopia, portanto,
para o sonho, para a opção, para a decisão, para a espera na luta (...). Não há lugar
para a educação. Só para o adestramento” (FREIRE, 1992, p. 92).

Essa posição de Paulo Freire, que já vinha sendo delineada desde a “Pedagogia do

Oprimido”, encontrava uma forte censura das correntes da esquerda comunista51, as principais

defensoras da fidelidade ao materialismo histórico-dialético. Sob o viés marxista ortodoxo,

instaura-se um paradoxo: deve-se lutar pela libertação das massas trabalhadoras e pela

instauração do socialismo, mesmo já sabendo que ambos, necessariamente, virão, movidos

pelo avanço necessário das forças produtivas e da luta de classe. Esse crédula certeza é

denominada pelo pedagogo de “fatalismo libertador” (FREIRE, 1992, p. 51). Para essas

51 A contraposição de Freire à teleologia da história não se debate apenas diante da esquerda comunista, mas
também diante da direita liberal. Pois “esta visão ‘domesticada’ do futuro, de que participam reacionários e
‘revolucionários’, naturalmente, cada um e cada uma à sua maneira, coloca, para os primeiros, o futuro como
repetição do presente que deve,porém, sofrer mudanças adverbiais e, para os segundos, o futuro como ‘progresso
inexorável’” FREIRE, 1992, p. 101.
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correntes, “o socialismo chega necessariamente. (...) prescindiremos da luta, do empenho para

a criação do socialismo democrático” (FREIRE, 1992, p. 51). Contrapondo-se a essa visão de

marxismo, Freire salienta que:
“Muita gente, sob a bandeira do marxismo, concorda com explicações puramente
mecanicistas [se referindo à ação da consciência diante da objetividade], contando
com um fatalismo que às vezes chamo, jocosamente, de fatalismo libertador. Trata-se
de uma libertação que se deixa por conta da história, que virá por si mesma. (...) É
claro que não creio nesse fatalismo. Não me permito cair em tipo algum de
determinismo: nem naquele que reduz a história ao poder da consciência, nem no
outro que chamo de fatalismo libertador” (FREIRE; MACEDO, 1990, p. 113).

Por fim, temos que essa inexorabilidade do socialismo e da libertação da classe

trabalhadora subjacente ao ideário do marxismo materialista histórico-dialético aponta que a

superação das injustiças e a instauração da equidade ético-social serão um resultado direto,

quase mecânico, da ascensão da classe trabalhadora ao poder. Todavia, o que já se sabia na

década de sessenta, principalmente após as revelações de Krujiev sobre os crimes stalinistas,

era que o chamado “socialismo real” não cumpriu tal promessa; o educador atribui esse

descumprimento, dentre outros motivos, à carga de autoritarismo que está embutida na

própria idéia de determinação do processo histórico que acarreta a sujeição do subjetivo ao

objetivo. Nesse sentido, Freire (1992, p. 96) é categórico ao afirmar que “Marx e Lênin

também tinham sua culpa, e não apenas Stalin”. Salienta que “um projeto político que sonhe

apenas com a tomada do poder e a substituição de uma classe por outra não é suficiente”

(FREIRE; MACEDO, 1990, p. 36).

A partir do exposto, temos, então, em Freire uma forma peculiar de incorporação

dos conceituais marxistas: incorporar os instrumentais críticos levantados por Marx e por

outros, notadamente Gramsci, sem, no entanto, abraçar, com isso, as certezas, o universo

imaginário próprio da modernidade. Assim, já anunciando sua simpatia ao pós-moderno, o

pedagogo afirmará que “o que se faz necessário é que, entre muitas coisas, se supere a certeza

demasiada nas certezas com que muitos marxistas se afirmavam modernos e, assumindo a

humildade em face das classes populares, nos tornemos pós-modernamente menos certos das

certezas. Progressistamente pós-modernos” (FREIRE , 1992, p. 97).

2.6.1.5 Liberdade enquanto libertação

Afastado do personalismo, Freire consolidará ainda mais a dimensão processual

da libertação. Em síntese, a mudança operatória se dará pelo fato de que o processo não mais
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atualizará uma essência apriorística e nem efetivará uma transcendência sobre a realidade

material, efetivará, sim, uma realidade concreta de emancipação da classe popular.

Vimos que, definida como comunhão e fundamentada na idéia de unidade

dialética entre objetividade e subjetividade, a liberdade era também processo. Pois a

comunhão não era uma realidade metafísica lançada a um devir, ela já se dava na busca de

uma maior interação entre os homens. Como vimos, o conceito de comunhão definia, em

termos de unidade fundamental, o telos de um processo que, por sua vez, atualiza a essência

humana. Assim, a liberdade que a comunhão efetivava não era uma realidade metafísica nem

um mero estado da consciência: era processo coletivo de emancipação e superação de toda

contradição opressor/oprimido que, como vimos, ultrapassava as questões de classe.

Desse modo, desde a “Pedagogia do Oprimido” Freire vem construindo a noção

de liberdade enquanto processo: a libertação. Da mesma forma como ocorreu semanticamente

com o conceito de conscientização, podemos fazer um paralelo com a idéia de liberdade: o

sufixo “ação” indica a práxis, ação e reflexão, que, por sua vez, embute a idéia de uma

dialética entre objetividade e subjetividade, a qual, mais uma vez, associa objetividade, a ação

que reestrutura o mundo, com subjetividade, a reflexão que critica o posto e projeta o novo.

Liberdade é, então, libertação: a dialogicidade que eleva a consciência dos dialogantes, a

conscientização que supera a alienação, a dimensão subjetiva da opressão, e engaja os homens

na construção de um novo rumo para a história, uma nova objetividade.

Esvaziada do conteúdo personalista, a libertação incorpora a idéia de choque de

interesses entre as classes no universo de sua prática política. A noção de comunhão

distingue-se da idéia de ligação ao criador pelo tom político; por sua vez, a noção de

libertação, caracterizada pelo esvaziamento da noção de comunhão, distingue-se desta pelo

abandono da noção de transcendência à realidade concreta, pelo abandono de um humanismo

apriorístico e pelo abandono da idéia personalista de diálogo. Ressignificar a noção de diálogo

não quer dizer que Freire abandona de todo a idéia de que o dialogo é fundado no amor, na

humildade e na fé nos homens. Esses continuarão sendo o motor da opção preferencial pelo

dialogar com o outro, porém, assim como ocorre com a noção de humanidade, perderão seu

caráter apriorístico: serão encarados como escolha e não como condição humana. Ou seja, em

sua maturidade, Freire reconhece que a essência humana é um conceito abstrato, metafísico: a

humanização não mais caminha para a atualização daquilo que o homem já é por essência.

Nesse sentido, a liberdade, agora entendida como libertação, é um processo radicalmente

aberto e sua construção é movida pela tensão dialética subjetividade-objetividade: a liberdade

de propor novos caminhos para as efetivações históricas. Sem perder de vista que “a
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libertação dos indivíduos só ganha profunda significação quando se alcança a transformação

da sociedade” (FREIRE, 1992, p. 100).

A educação contribui para a libertação quando ajuda a rasgar o véu da alienação

de classe, quando forma o indivíduo para a práxis, a ação-reflexão engajada no processo

coletivo de conscientização. Sob essa ótica, a pedagogia freireana assume uma atitude ético-

política fundada, agora, não no ideário personalista, que, como vimos, tem uma profunda

sintonia com o credo católico, mas numa perspectiva que o educador definirá como

“progressistamente pós-moderna, democrática” (FREIRE, 1992, p. 133). Sob esse prisma

pedagógico, “o papel do educador ou da educadora progressista, que não pode nem deve se

omitir, ao propor sua ‘leitura do mundo’, é salientar que há outras ‘leituras do mundo’,

diferentes da sua e, às vezes, antagônicas a ela” (FREIRE, 1992, p. 113).

Assim, o conceito de liberdade, em Freire, assume uma formulação extremamente

contemporânea, assumindo os riscos de relativização que a abertura à alteridade e à

multiculturalidade trazem consigo.

“A libertação é um parto. E um parto doloroso. O homem que nasce deste parto é
um homem novo que só é viável na e pela superação da contradição opressores-
oprimidos, que é a libertação de todos” (FREIRE, 1987, p. 35).
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2.6.2. LIBERDADE ENQUANTO AUTONOMIA CRÍTICA E TEMPO LIVRE: O

CONCEITO DE LIBERDADE EM MOACIR GADOTTI (SP)

Moacir Gadotti, no oitavo capítulo (“Educação e poder: a ‘pedagogia do

conflito’”) do livro “Pensamento Pedagógico Brasileiro”, lançado em 1988 (p. 111), apresenta

as principais linhas de seu pensamento. O autor começa descrevendo sua caminhada

intelectual, cujo início foi marcado pela formação fenomenológica e pela influência

personalista. Como já mencionamos, essas eram as correntes que orientavam o programa de

pós-graduação da PUC-SP nos idos de 70, que contava com Newton von Zuben e Antônio

Severino. Sobre esses fatos, Gadotti (1988[A], p. 111) testemunha: “meu pensamento inicial

foi marcado pela orientação desse programa”.

A dissertação (“Caracterização da relação mestre-discípulo em Georges

Gusdorf”), produzida sob a orientação desse programa e que deu origem ao livro

“Comunicação docente”, defende “uma pedagogia dialógica – uma pedagogia da

comunicação – fundada numa concepção de homem em que tanto o aluno quanto o professor

são entes inacabados” (GADOTTI, 1988[A], p. 111).

Todavia, não é a filiação fenomenológica e personalista que marca o

amadurecimento do pensamento de Gadotti. A influência marxista - de tom gramsciniano – e

a freireana é que marcará mais significativamente a sua produção intelectual. Segundo o

próprio Gadotti, a presença do pensamento marxista nessa sua fase inicial era ainda

embrionária, pois a presença do próprio marxismo ainda era tímida na academia, “já que

existia forte censura, fazendo com que editoras fossem fechadas, livros recolhidos ou

queimados e seus autores aposentados compulsoriamente ou perseguidos” (GADOTTI,

1988[A], p. 112).

O pedagogo salienta que foi em Genebra (1973 – 77) onde pôde “tomar contato

com o marxismo” (GADOTTI, 1988[A], p. 111-112), tendo sido esse contato o marco

diferenciador de sua produção intelectual: “Está aqui, talvez, a diferença da primeira obra,
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Comunicação docente, com as obras posteriores: a linguagem. Mudei a fala, o discurso,

embora permanecendo na direção do mesmo horizonte” (GADOTTI, 1988[A], p. 112).

2.6.2.1 Do Diálogo ao Conflito: Liberdade enquanto dúvida crítica e

desobediência.

Além da leitura de Marx e dos marxistas, a convivência com Paulo Freire, em

Genebra52, aos poucos colocará outros instrumentais conceituais no universo teórico de

Gadotti, minimizando a influência fenomenológico-hermenêutica no seu pensamento. Na

próxima fase, que veremos a seguir, terão peso conceitos como luta de classe, trabalho e

revolução, e o conceito de dialética será ressignificado.

O processo de mudança passa por um período intermediário. Nessa fase

intermediária, o autor lança na Europa, junto com Claude Pantillon, o “Manifeste

Philosophique, vers une Philosophie de l’Éducation”, em 1976, e “LÉducation contre

léducation”53, em 1979, publicado no Brasil com o título similar em português “A educação

contra a educação”. Nesse texto, desenvolve sua análise sobre a educação permanente

utilizando-se do método fenomenológico-hermenêutico (C/f GADOTTI, 1992, p. 33 – 46).

Já de volta ao Brasil, publica, em 1980, o texto “Educação e Poder: introdução à

pedagogia do conflito”, em que apresenta alguns trechos do “Manifesto Filosófico”. Nele, o

autor reflete sobre o significado pedagógico da dúvida. Os elementos conceituais

fenomenológico-hermenêuticos ainda se fazem presentes nessa releitura do “Manifesto”.

Todavia, Gadotti indica que tinha iniciado seu afastamento desses elementos, pois, ao refletir

sobre a dúvida, atesta que “já começava a radicalizá-la e passava a utilizar muito mais a

categoria ‘soupçon’ (suspeita), influenciado não mais por Descartes e Husserl, mas muito

mais por Marx e Habermas” (GADOTTI, 1987, p. 16).

Ao modo fenomenológico-hermenêutico, ele aponta que a atitude crítica está

centrada na ação do indivíduo significante, ainda não fazendo referência às relações de classe

na qual o indivíduo se insere. Nesse sentido, definindo “dúvida”, no capítulo “A dúvida e a

tarefa de educar”, do texto “Educação e Poder”, o autor afirma que “ela consiste numa atitude

existencial, uma maneira de ser: cabe a cada um configurá-la em função de suas

52 Freire, no exílio, fora consultor do World Council of Churches, em Genebra, na época em que Gadotti fazia o
doutorado. C/f GADOTTI, 2001, p. 11
53 GADOTTI, Moacir. L’education contre l’education. Lausanne: Editions L’Age d’Homme. 1979.
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particularidades próprias, de sua história e dos aspectos da situação, com a qual se encontra

defrontado aqui e agora” (GADOTTI, 1987, p. 18).

A dúvida efetiva a liberdade, operada em diferentes níveis. Num primeiro nível, a

dúvida nos remete “imediatamente à nossa existência própria” (GADOTTI, 1987, p. 19); esse

nível reelabora a perspectiva do sujeito cartesiano, para o qual o “cogito” era a referência de

sua subjetividade; por intermédio desse nível da dúvida, o educador ressignifica o olhar sobre

si mesmo, por vezes reconhecendo a fragilidade e finitude de sua condição, conquista a

trágica liberdade da autêntica consciência de si. Num segundo nível, a dimensão libertadora

da dúvida se dá quando permite um distanciar-se das idéias correntes, que remete à suspensão

sugerida tanto pela dúvida metódica cartesiana quanto pela redução fenomenológica; ela nos

permite um olhar crítico e livre sobre as teorias, as literaturas pedagógicas e até sobre as

“palavras de ordem” (GADOTTI, 1987, p. 19). Num terceiro nível, a dúvida incita a uma

“volta à coisa mesma” que nos remete claramente a Husserl; a dúvida crítica nos liberta da

alienada submissão ao factível e nos engaja num projeto autêntico; nesse sentido, Gadotti

escreve que a dúvida “convida-nos, efetivamente, a perseguir primeiramente o essencial, a

nos pronunciarmos, a nos tornarmos disponíveis, a nos decidirmos por ele e, em seguida, a

agir resolutamente em função dele” (GADOTTI, 1987, p. 19).

A dúvida crítica abre nosso olhar para as brechas existentes nas estruturas do real,

apresentando uma visão alternativa ao niilismo, “aos olhos do qual o homem não é ‘nada mais

do que’ o resultado ou o produto de um jogo de forças” (GADOTTI, 1987, p. 21). A dúvida é

a ação da liberdade: porque, diante das determinações necessárias e factíveis da realidade

concreta, ele permite a tomada de consciência autêntica sobre nós mesmos, percebendo-nos

na nossa própria singularidade e finitude, ou seja, nos faz pastores do nosso ser; porque nos

liberta da aceitação passiva de qualquer ideologia que esteja legitimando estruturas vigentes;

e, porque nos engaja em um projeto cujo significado está fundado na intencionalidade de

nossa própria consciência. Nessa perspectiva, uma brecha se abre para que o homem não se

ponha apenas como um mero produto do jogo das forças econômicas, sociais e históricas. A

dúvida é a ação da liberdade e a educação, o seu espaço. Pelo duvidar crítico, o educador pode

agir no sentido de construir uma ação pedagógica que, por entre as fissuras das estruturas do

real, possa conduzir o processo pedagógico a ser um poderoso instrumento na construção de

um existir que autodeterminou o significado e o sentido de seu projeto existencial: um existir

autêntico, que também inclui no seu projeto a construção de uma sociedade livre. Assim

sendo, a luta do educador pela conquista e ampliação do espaço de liberdade deve prosseguir
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para além da sala de aula, para fora da escola (Cf/ GADOTTI, 1987, p. 35). Nesse sentido,

Gadotti (1987, p. 21) afirma que:
“Através da e na educação, os homens de uma época (...) se exprimem em relação
àquilo que convém ser, que convém fazer e agem em conseqüência (...) Na medida
em que, hoje em dia, a nossa sociedade está em crise, se interroga e hesita, a
educação torna-se, por sua vez, um lugar posto em questão, um lugar de tensão e de
debate. Nesse sentido, ela se constitui num espaço político-pedagógico e de
liberdade, portanto, onde os homens, preocupados em se situar, podem lutar por
uma existência mais autêntica e uma sociedade mais justa”.

2.6.2.2 Dialética e pedagogia

O percurso do pensamento de Gadotti tem na noção de dialética um de seus

principais fios condutores. A noção de dialética está presente desde a relação dialogal de

influência personalista, trabalhada em sua dissertação de mestrado; e amadurece com seu

contato mais efetivo com o marxismo europeu no período de Genebra. A consolidação de uma

noção de dialética, agora influenciada pelo marxismo, será fundamental para que o pedagogo

possa elaborar um de seus conceitos mais característicos: a pedagogia do conflito. A

postulação dessa perspectiva pedagógica marca seu afastamento da concepção dialogal do

personalismo de Buber e da fenomenologia de Gusdorf, que fora seu assunto de dissertação.

A dialética proposta pelos referidos autores pressupõe uma síntese pacífica, um diálogo entre

dois sujeitos que comungam de um projeto comum; sem a percepção do outro como sendo um

igual, não se pode estabelecer a relação dialogal Eu-Tu, estabelecer-se-ia uma relação de

dominação-subserviência Eu-Isso. Todavia, o processo pedagógico extrapola o universo da

sala de aula, no qual poderia se dar a dialogal comunicação docente-discente. No seio da

realidade sociohistórica, a dialética do diálogo dificilmente poderia sintetizar-se enquanto

uma relação Eu-Tu, quando os sujeitos em diálogo forem classes ou segmentos sociais

opostos e, as vezes, radicalmente antagônicos. Nesse sentido, já em 1978, no artigo “Revisão

crítica do papel do pedagogo na atual sociedade brasileira”54, o autor afirma que:
“Considerando a realidade brasileira, penso que, hoje, precisamos mais de uma
pedagogia do conflito do que de uma pedagogia do diálogo. (...), quero assinalar que,
hoje, no otimismo dialógico eu introduziria a dúvida, a suspeita dialética, partindo
não mais de uma antropologia, mas do homem concreto, real, das relações deste
homem numa sociedade real, (...), chegando, portanto, a uma pedagogia válida para
um homem concreto, para uma sociedade historicamente situada e não a uma
pedagogia válida em todos os contextos, para todos os homens” (GADOTTI, 1987, p.
53).

54 Texto publicado pela Revista ”Educação e Sociedade”, no. 1, setembro de 1978. Também encontrado in
GADOTTI, 1987, p. 53 - 82
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Posteriormente (dezesseis anos depois da publicação do artigo acima citado),

fazendo um primeiro balanço de sua obra no livro “Pedagogia da Práxis” (1994), o autor

indica a influência de Freire na ressignificação da sua noção de diálogo e comenta que a visão

dialógica buberiana se centra na perspectiva individual; já a de Gusdorf é fundamentalmente

um privilégio da relação educador-educando, sendo ambas distintas da concepção de diálogo

em Paulo Freire, para quem “o diálogo tem clara conotação política” e enfoque

“predominantemente social” (GADOTTI, 2001, p. 15).

O autor atesta que, no início da década de oitenta, começa a sistematizar a

concepção dialética de educação, aprofundando as questões postas pela reflexão em torno da

pedagogia do conflito: “A necessidade de sistematizar a concepção dialético-marxista da

educação nasceu em 1981, quando ministrava a disciplina filosofia da educação no curso de

pedagogia da UNICAMP” (GADOTTI, 1988 [A], p. 121).

O conceito de dialética, como de resto as demais noções vinculadas ao

pensamento marxista, era tema de discussão corrente nos anos oitenta. Demonstrando a

presença desse tema em distintas rodas de debate, o texto “O que é dialética?”, de Leandro

Konder, também citado por Gadotti, e lançado em 1981, atingia a marca da 18ª. edição em

1988, uma média superior a duas reedições por ano.

No livro “Concepção dialética da educação: um estudo introdutório”, lançado em

1983, Gadotti tece as primeiras linhas de sua pedagogia dialética. Iniciando o trabalho pela

caracterização da dialética, o autor cita a visão platônica, para a qual “a dialética era um

método de ascensão ao inteligível, método de dedução das idéias” (GADOTTI, 1997, p. 16), e

a visão aristotélica, para a qual “o método dialético não conduz ao conhecimento, mas à

disputa, à probabilidade, à opinião” (GADOTTI, 1997, p. 16). Comenta ainda que, durante o

medievo, a dialética fora condenada pela filosofia, que então “era escrava da teologia”

(GADOTTI, 1997, p. 17), e que, na Idade Moderna, a dialética limitava-se ao silogismo.

Salienta que “é só a partir de Hegel que a dialética retorna como tema central da filosofia e

como filosofia”55.

Discorrendo sobre a dialética materialista, o autor salienta que “é apenas com

Marx e Engels que a dialética adquire um status filosófico (o materialismo dialético) e

científico (o materialismo histórico)” (GADOTTI, 1997, p. 19). Apresenta a pretensão de

55 GADOTTI, 1997, p. 17. Todavia, devemos salientar que, ao discorrer sobre a dialética hegeliana, Gadotti
incorre na interpretação típica do marxismo: apontar o idealismo e a idéia em Hegel como sendo o puro pensar.
Nesse sentido, comenta sobre o autor da “Fenomenologia do Espírito”: “Hegel concebe o processo racional
como um processo dialético no qual a contradição não é considerada como ‘ilógica’, paradoxal, mas como o
verdadeiro motor do pensamento, ao mesmo tempo que é o motor da história, já que a história não é senão o
pensamento que se realiza” (GADOTTI, 1997, p. 18)
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cientificidade da dialética marxista, a dialética posta enquanto “lei” do movimento do real, em

sua dimensão natural e histórica, marca. É importante frisar que, mesmo que em Hegel já se

possa encontrar uma forma de oposição dialética matéria-pensamento, quando nos deparamos

com a discussão hegeliana sobre o sensível e o racional, o discurso dos marxistas reputa à

Marx a inovação de pensar o movimento dialético já no seio da própria matéria. Segundo

Gadotti:
“O materialismo dialético tem um duplo objetivo: 1º.) como dialética, estuda as leis

mais gerais do universo, leis comuns de todos os aspectos da realidade, desde a
natureza física até o pensamento, passando pela natureza viva e pela sociedade. 2º.)
como materialismo, é uma concepção científica que pressupõe que o mundo é uma
realidade material (natureza e sociedade), onde o homem está presente e pode
conhecê-la e transformá-la” (GADOTTI, 1997, p. 22).

Tentando diferenciar-se do mecanicismo engeliano e dos erros stalinistas, o nosso

pedagogo apresenta a dialética estruturada não por leis, mas por princípios56. Ele afirma que,

“mais do que leis, alguns princípios gerais ou características da dialética são hoje aceitas

como ponto de partida por muitos autores que depois de Marx e Engels empreenderam a

difícil tarefa de explicitar o que neles estava apenas de forma embrionária” (GADOTTI, 1997,

p. 24). Esse caminho seguido pelo pedagogo ainda defende uma certa validade científica para

a dialética, não a reconhecendo apenas como uma “metafísica”. A discussão sobre a

cientificidade da dialética leva à questão da objetividade do conhecimento, ao conhecimento

da verdade. Sobre isso, Gadotti afirma que: “As regras do método dialético, por si mesmas,

não oferecem qualquer garantia para o conhecimento da verdade. Porque não há verdade

objetiva. Só existem verdades” (GADOTTI, 1997, p. 35). O pedagogo se alinha a uma visão

não dogmática da dialética. No texto “Educação e Poder”, ele já comentava que o método

dialético de filosofar fornece um antídoto à ideologia, entendida como uma falsa visão que

oculta os interesses da classe dominante (C/f GADOTTI, 1987, p. 31). A dialética tem esse

poder porque “é essencialmente crítica dos pressupostos” (GADOTTI, 1987, p. 33). A leitura

do real, sob o crivo da concepção dialética defendida pelo educador, é antes de tudo uma

tomada de posição diante dos possíveis destinos da história. Gadotti defende um método

dialético questionador e contestador, que exige constantemente o reexame da teoria e a crítica

da prática. Olhar as tensões do mundo sob a ótica das contradições não garante a filiação à

concepção de dialética defendida por Gadotti; essa filiação só se dá quando se opta pela

56 “Tudo se relaciona (princípio da totalidade) (...) Tudo se transforma (princípio do movimento) (...) Mudança
qualitativa (princípio da mudança qualitativa) (...) Unidade e luta dos contrários (princípio da contradição)”
GADOTTI, 1997, p. 25-26
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perspectiva da classe trabalhadora, constituindo, assim, uma autêntica atitude revolucionária e

progressista (C/f GADOTTI, 1997, p. 37). Nesse sentido, o educador afirma que:
“Não existe nenhum critério de relevância (nem científico, nem social; nem teórico,
nem prático) que possa determinar que um ponto de vista é relativamente mais válido
do que outro. O que leva a definir o ponto de vista do caráter da ciência que
produzimos é a opção de classe” (GADOTTI, 1997, p. 37).

2.6.2.3 Liberdade enquanto tempo livre

A tarefa de construir historicamente a liberdade do homem é posta por Gadotti

como uma missão fundamental de sua concepção dialética de educação.
“Para a pedagogia dialética, a questão central da pedagogia é o homem enquanto ser
político, a libertação histórica, concreta, do homem contemporâneo” (GADOTTI,
1997, p. 149).

Cercando mais de perto o problema de como construir a concepção dialética de

educação, Gadotti aponta a questão da noção de homem e sociedade que deve dimensionar o

projeto de sua pedagogia. Seguindo o ideário marxista, ele toma o conceito “trabalho”

(GADOTTI, 1997, p. 42-45) como o elemento fundante de sua antropologia, pois a relação

dialética homem-mundo passa, necessariamente, segundo esse ideário, pela mediação do

trabalho. O primeiro momento dessa relação é marcado pela oposição homem-natureza. É da

reelaboração da natureza, pela mediação do trabalho, que o homem a transforma em mundo

humano, em sociedade. Essa dialética humaniza a natureza e naturaliza o mundo humano, ou

seja, torna a rede de relações sociais historicamente constituídas uma realidade cadenciada por

relações necessárias, assim como a natureza o é.

Todavia, mesmo sendo o trabalho o meio de superação da natureza, ele é também

o meio pelo qual o homem, na sociedade capitalista, perde o domínio sobre sua própria vida,

pois tem perdido o domínio sobre o próprio processo de trabalho, haja vista que este está a

serviço da geração de mais-valia e não da humanização do trabalhador. Por sua vez, a noção

de mais-valia remete à noção de trabalho produtivo, e Gadotti atesta que, “para Marx, só é

trabalho produtivo aquele que gera mais-valia para o capital” (GADOTTI, 1997, p. 47).

Assim sendo, por não realizar a fabricação de nenhum bem material, o trabalho de cientistas,

médicos, professores, funcionários públicos e outros, que não são nem proprietários nem

operários, não é produtivos. Ë identificado pela definição marxista como trabalho

improdutivo, não se negando, no entanto, sua fundamental importância para a reprodução e

expansão do capital. As necessidades satisfeitas pelo trabalho produtivo, aquele que fabrica

bens, são impostas pela dinâmica do capital; já as necessidades satisfeitas pelo trabalho
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improdutivo, por não estarem diretamente ligadas à produção de bens, podem se abrir às

satisfações das necessidades humanas, não estando exclusivamente ligadas às necessidades de

reprodução do capitalismo. Com isso, Gadotti desvencilha a determinação da reprodução

sobre a educação, como sugerem Bourdier e Passeron, pois, por não estarem sujeitas

diretamente ao domínio do capital, as atividades improdutivas estarão também menos sujeitas

à alienação, que reproduz na dinâmica das instituições, dentre essas a escola, a dominação do

capital. No âmbito do trabalho improdutivo, o trabalhador tem melhores condições de se

realizar no próprio trabalho, rompendo assim com o processo de alienação.

Porém, para que isso que está posto em tese possa ter realidade prática, o

trabalhador improdutivo, aqui, no caso, o educador, tem que agir no sentido da organização

das classes produtivas. Mesmo oriundo da classe média, mesmo não estando diretamente

ligado à produção, o educador que opte pela classe trabalhadora tem que encarar também

como sua a tarefa de superação da dominação burguesa. Essa superação, na prática, seria a

libertação da sociedade do domínio capitalista. Temos que, para o nosso pedagogo, a

liberdade é uma meta política lançada aos educadores. Essa inserção do educador no projeto

da classe trabalhadora e a aceitação da tarefa de conscientizar e organizar essa classe, sem, no

entanto, adotar uma concepção teleológica de história, demonstram o tom freireano. A

preocupação em conscientizar as massas poderia identificá-lo como gramsciano. Todavia, a

diferença é que, em Gramsci, a preocupação da infiltração do intelectual é em manobrar as

massas no sentido de uma contestação contra-hegemônica; já em Freire,é se infiltrar para

libertar o indivíduo até do seu eu equivocado, e não apenas da opressão de um sistema

econômico, que, por hora, é o capitalista: a libertação proposta, segundo o viés freireano, é

política e existencial. Nesse sentido, comentando sobre a diferenciação entre trabalho

produtivo e improdutivo, Gadotti (1997, p. 49) afirma que:
“Na verdade, o que interessa ao educador é saber até que ponto essa diferenciação
elucida sua prática social, até que ponto essa problemática esclarece o problema da
conscientização e da organização das classes produtivas para levarem adiante sua
‘missão histórica’ de libertar toda a sociedade da dominação de classe capitalista”.

De uma forma específica, em que consiste essa liberdade para Gadotti?

Obviamente, libertar toda a sociedade da dominação capitalista não é fazer com que todos

deixem de trabalhar, não é decretar um “feriado” absoluto, pois a continuidade da produção

de bens é necessária para a própria perpetuação da espécie. Libertar da dominação de classe

capitalista é fazer com que o trabalho da classe trabalhadora não lhe seja expropriado. Esse

trabalho expropriado gera não apenas a mais-valia do capital, mas também a negação do
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tempo livre. A burguesia pode gozar de seu tempo livre e enriquecer-se cultural e

espiritualmente; já a classe trabalhadora tem no tempo livre apenas o momento de reposição

de sua força física. Nesse sentido, Gadotti (1997, p. 50) afirma que:
“A burguesia, libertada pela alienação da força de trabalho, não acumula apenas o
capital material, mas, igualmente, o ‘capital cultural’. A educação e a ciência tornam-
se propriedade exclusiva, monopólio do capital”.

A supressão da dominação burguesa sobre a sociedade acarretaria, dentre outros

ganhos para a classe trabalhadora, a apropriação efetiva do tempo livre. Assim sendo, de um

lado a existência material continua sendo provida pelo trabalho e a realização da pessoa do

trabalhador fica garantida não só porque o trabalho já não lhe é expropriado, mas também

porque o seu tempo livre já pode ser posto como o momento de construção de sua própria

humanização.

O trabalho é meio para a humanização da natureza e para o desenvolvimento

histórico da produção material da sociedade. Todavia, a complexificação histórica das

relações de trabalho enseja o enredamento de cadeias produtivas cujo tecido se entrelaça via

relações necessárias. Mesmo com a ascensão da classe trabalhadora ao poder, essas cadeias

não perderão a dimensão de necessidade presente no âmago de seu tecido. Diante da

necessidade dessas relações, o homem só se liberta enquanto sujeito histórico e coletivo:

apenas a humanidade, enquanto sujeito histórico, é que, no seu conjunto, reelaborará as

relações de produção e as cadeias produtivas. As novas relações de necessidade que,

porventura venham a surgir não são superiores ao poder de reelaboração do próprio processo

histórico posto na mão da classe trabalhadora. No entanto, o indivíduo concreto, para a

manutenção de sua própria existência e para não usufruir indevidamente o trabalho alheio,

tem que necessariamente estar inserido em alguma atividade produtiva. Para o indivíduo

concreto, a liberdade não está na necessidade dessa inserção, pelo simples fato de que, se a

relação é de necessidade, não é de liberdade. Porém, na sociedade que superou a dominação

burguesa, o tempo livre é, para o indivíduo, o espaço de realização da liberdade, pois esse

espaço não está à mercê de uma teia complexa de relações de produção: o homem é livre no

tempo livre. No tempo livre, ele não está inserido nos vínculos necessários determinados pela

realidade da produção dos bens. Temos então que, para Gadotti, a liberdade, de uma forma

específica, corresponde não só à eliminação da dominação burguesa, mas, de igual

importância, também à capacidade de construção autônoma do homem propiciada pelo tempo

livre. E só quem pode aproveitar dessa forma o tempo livre é o homem conscientizado. Nessa
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ótica, Gadotti (1997, p. 135) atesta que “o tempo livre representa o tempo da construção do

próprio homem, de sua libertação”.

Percebemos que a dimensão de autonomia individual, que marcava sua noção de

liberdade na fase fenomenológica-hermenêutica, é agora resgatada sob nova significação.

Avança a questão existencial da dúvida, colocando a questão da realidade material, pois o

engajamento num projeto existencial, para ser verdadeiramente transformador, tem que ser

um projeto existencial que lute pela superação da dominação de classe. Na caracterização da

noção de liberdade enquanto dúvida crítica, o indivíduo concreto era posto abstraído das

questões de classe e da realidade da dominação capitalista. Agora, incorporando o ideário

marxista, o autor coloca essa dimensão da liberdade - a liberdade enquanto autonomia

individual - como uma meta utópica, só possível com o advento da revolução de classe, em

que o tempo livre seja realmente o tempo-espaço de autonomia do trabalhador e não apenas

um momento de reposição das forças físicas. E, para que isso se torne uma realidade, temos

que, segundo o autor, realizar a revolução que subverta a dominação capitalista. Nesse

sentido, Gadotti (1997, p. 57) afirma que “a formação cultural do proletariado só será

completa numa sociedade em que for abolida a divisão social do trabalho, que divide os que

‘fazem’ dos que ‘pensam’, porque essa divisão o embrutece espiritualmente. A educação,

portanto, não precede a revolução”.

O papel do educador na sociedade contemporânea é trabalhar para a retirada do

véu da alienação que encobre a percepção do trabalhador sobre sua exploração. Nessa tarefa,

um dos pontos cruciais é defender o tempo livre como o espaço de construção da humanidade

do trabalhador, ação que não deixa de estar instituindo uma ação contra-hegemônica à idéia

de que o tempo livre deve ser de apenas lazer e descanso, pois essa dimensão do tempo livre

só interessa à burguesia. Para que o tempo livre seja pensado como espaço de construção do

espírito, o papel do educador é de fundamental importância, pois isso só será possível por

intermédio de uma educação permanente, da instrumentalização do tempo livre em espaço de

educação permanente, não a educação que reproduz os interesses do capital, mas a

permanente construção do sujeito engajado no processo de transformação da sociedade. Aqui

o pedagogo resgata a reflexão sobre educação permanente, abordada inicialmente no livro “A

educação contra a educação”, onde defendia que, na sociedade capitalista, a educação

permanente será sempre um engodo57. Para que a educação permanente do trabalhador não se

57 “A análise histórica da Educação Permanente nos permite caracterizá-la como um projeto (projeção) da
educação, visando reforçar a manutenção da divisão social do trabalho e o fortalecimento da sociedade
tecnocrática” GADOTTI, 1992, p. 133.
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torne um “educar” que, dissimuladamente, substitua a educação verdadeiramente libertadora,

faz-se necessário que a estrutura socioeconômica na qual está inserido o trabalho do

trabalhador seja revolucionada.
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2.6.3. SUZANA ALBORNOZ STEIN: EDUCAÇÃO, MULHER E LIBERTAÇÃO.

Suzana Stein apresenta suas idéias sobre a importância da educação para a

emancipação feminina no livro “Por uma educação libertadora”. Em linhas gerais, a autora

inicia discutindo o papel da escola na sociedade atual. Na parte introdutória, especificamente

no item “Uma sociedade sem escolas”, a autora questiona: “não será preciso ‘libertar’ a

cultura comunitária do monopólio escolar? E assim abrir a vida social para formas de

educação não-escolar?” (STEIN, 1985, p. 10). Haja vista que “o monopólio da educação pela

escola representa um limite à liberdade popular. Pois a ligação demasiado estreita, exclusiva,

entre escola e burocracia resulta em uma ‘burocratização’ da própria escola” (STEIN, 1985, p.

11). Diante desses questionamentos e constatações, a educadora analisa as possíveis

alternativas para a escola, tais como: a escola Barbiana, empreendida e governada por seus

alunos, que se submetem apenas às provas de gradação do sistema oficial; as escolas livres,

tais como a Summerhill, de Alexander Sutherland (ENG), e a Children’s community

Workshop School, de Anita Moses (EUA), caracterizadas pela contestação e oposição à

escola formalista; e o Serviço de Mediação Cultual proposto por Ivan Ilich.

Além desses, a autora aponta também a experiência freireana, em particular o

método de conscientização e alfabetização de adultos, que, para a autora, “é,

fundamentalmente, um método de cultura popular” (STEIN, 1985, p. 54). Segundo Suzana

Stein, “em oposição à educação ‘domesticadora’, Paulo Freire reconhece a educação

‘problematizadora’, ou conscientizadora. E há quem use, de preferência, os adjetivos

libertadora ou emancipatória para designar uma educação que: auxilie o povo a libertar-se de

estruturas injustas; e [auxilie] o indivíduo a libertar-se de preconceitos irracionais e repressões

destrutivas” (STEIN, 1985, p. 47). Essa educação libertadora “não será apenas uma educação

romanticamente liberal, ou tendente à liberdade: será aquela educação que concretamente

questiona a realidade das relações dos indivíduos com os outros e o mundo que os envolve. E

onde detecta uma situação de opressão que lesa a liberdade concreta, de ser mais, e de dizer
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do desejo de ser mais, provoca a reação organizada contra a situação, para transformá-la, isto

é, para uma verdadeira libertação” (STEIN, 1985, p. 56).

Nesse contexto de questionamento das relações do indivíduo com os outros e com

o mundo, o olhar pela educação libertadora possibilita a discussão sobre a superação de uma

das formas de opressão mais antigas da sociedade: a tirania sobre a mulher. Forma de

opressão não apenas advinda das relações de produção, porém das estruturas mais arquétipas

da cultura e da vida cotidiana. A autora comenta que, “desde a antigüidade greco-romana, e

assumida a influência matizante judaico-cristã, as mulheres, em nossa civilização, se

conservaram na condição submissa de tuteladas – parasitas ou semi-servas” (STEIN, 1985, p.

83). Assim, a discussão sobre a liberdade efetiva, incorporando a complexidade do existir

humano, não poderia deixar de abordar a problemática da emancipação da outra metade da

sociedade: a mulher.

2.6.3.1 A superação da opressão sobre a mulher pela implantação da educação

libertadora

A autora defende a implantação da educação libertadora proposta por Freire como

forma de superar os mecanismos de aculturação que conservam a dominação sobre a mulher.

Tendo as formas reacionárias de educação um papel de suma importância na reprodução dos

mecanismos arquétipos e cotidianos de tutela e exploração sobre a mulher que grassam nas

veias e artérias da sociedade, a implantação da educação libertadora possibilita uma ação

crítica que atinja a raiz dessa opressão. Nesse sentido, Suzana Stein comenta que Paulo Freire

define muito bem as características dessa educação reacionária, ou seja, “a ‘educação

domesticadora’ – a que ‘inicia’ nas ‘regras’ da comunidade, e ensina a obediência, sem

problematizar as situações de opressão; que ensina o conformismo, a resignação” (STEIN,

1985, p. 90). A superação dessa forma de educação é fundamental para a emancipação

feminina, principalmente quando se percebe que:
“Em nossa civilização, a mulher tem estado especialmente ligada à transmissão das
normas da sociedade, à reprodução dos modelos de comportamento, à educação das
crianças; outrora, no lar, na família; hoje, tanto no lar como na escola, nas
instituições educacionais da sociedade organizada. Em grande parte do mundo, as
mulheres assumem, em massa, as tarefas do sistema escolar” (STEIN, 1985, p. 91).

A educação libertadora abre a possibilidade da ressignificação das relações entre

homem-mulher-sociedade. E seria uma postura reprodutora da idéia de fragilidade feminina

se não se percebesse uma parcela de responsabilidade do próprio gênero feminino na
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conservação dos mecanismos de tutela e submissão da mulher. Desse modo, a pedagoga

indaga: “como poderemos, pois, ‘culpar os homens’ dos preconceitos, das situações de

dependência e inferioridade em que as mulheres se conservam... se, em grau considerável, a

transmissão dos valores da sociedade, a perpetuação das tradições esteve sob os cuidados das

mulheres?” (STEIN, 1985, p. 91). Assim sendo, “se buscamos uma ‘educação libertadora’, é

muito justo, pois, que comecemos por questionar a educação da mulher” (STEIN, 1985, p.

92).

Sendo a educação libertadora sinônimo de problematizadora e conscientizadora,

cuja essência está em questionar a realidade das relações entre os indivíduos e o mundo,

provocando a reação organizada contra situações de opressão que ferem a liberdade efetiva do

sujeito, o gênero feminino tem um papel fundamental nessa efetivação, que é estabelecer um

diálogo propositivo com o restante da humanidade, os homens. O processo de conscientização

deflagrado pela educação libertadora possibilita o diálogo homem-mulher em termos de

aprendizado mútuo: macho e fêmea dialogando de forma consciente, estabelecendo uma nova

síntese nas relações homem-mulher, que não seja a “feminilização do mundo” (STEIN, 1985,

p. 93) e muito menos o machismo. Destarte, a humanidade avança com a emancipação

feminina, pois pode incorporar alguns “valores femininos, como o cuidado da vida, o cultivo

do amor, a busca da beleza, a alegria da paz” (STEIN, 1985, p. 93) e outros que, socializados,

contribuiriam para a superação de várias incongruências crônicas típicas do machismo de

nossa civilização.

Em síntese, a autora afirma que “a educação da mulher deve incorporar-se ao

movimento emancipatório, já uma realidade histórica. Para permitir-lhe uma expansão mais

completa. E não para ‘masculinizá-la’, pois o mundo também precisa da contribuição

feminina” (STEIN, 1985, p. 93).

A efetivação da liberdade significa, então, não apenas a superação da dominação

de classe, mas também da opressão de gênero. A vitória sobre as relações de mando fincadas

no poder econômico não representa a plena libertação da humanidade se não vier

acompanhada da efetiva emancipação feminina. A liberdade, entendida como a plena

efetivação do processo de conscientização e reorganização da sociedade, não poderia se dar

sem levar em consideração a dimensão “feminina” da própria humanidade. A liberdade é

também a autonomia do feminino.
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2.6.4 EDUCADORES CATÓLICOS: EDUCAÇÃO E LIBERTAÇÃO

A Igreja progressista da América Latina, como vimos, está associada ao

movimento da Teologia da Libertação e à divulgação do pensamento freireano. Isso, em parte,

se deve à incorporação do conceito freireano de libertação no universo conceitual dos

educadores católicos. Dos periódicos pesquisados, aquele que mais abriu espaço para a

reflexão em torno de conceitos propostos por Freire foi, sem dúvida, a Revista de Educação

da Associação de Educação Católica do Brasil – AEC. Ao longo da década de oitenta, Paulo

Freire não só escreve como é o sistematizador de vários conceitos abordados nos artigos do

periódico. Ao longo dos anos oitenta, a Revista da AEC está para a difusão do ideário

freireano como está a Revista Educação e Sociedade para a propagação do ideário da corrente

gramsciana.

2.6.4.1 O pecado social

Um dos conceitos mais característicos da Igreja progressista, forjado sob os

auspícios do encontro de Puebla, é o de pecado social. O teólogo jesuíta Francisco Taborda

(1981, p. 38), em artigo publicado pela Revista de Educação da AEC, em 1981, define-o

como “o pecado que, ultrapassando os atos, se consubstancia nas estruturas mesmas da

sociedade e com elas perdura”. Uma sociedade desarmonicamente estruturada incorre nesse

tipo de pecado, pois priva de dignidade e humanidade a maior parcela do seu povo. Nesse

sentido, não é preciso muito esforço para constatar que a sociedade brasileira era (e nos

parece que ainda será por um longo tempo) extremamente pecadora. Segundo Taborda, o

pecado social é o pecado contra o Reino de Deus (1981, p. 43). Pois, sendo o Reino de Deus

a dinâmica da plena justiça divina sobre a terra que distribui a graça equanimemente por

todos, a privação da maior parcela da população, engendrada pela estrutura social, atenta

contra a própria justiça divina. Desse modo, o pecado social é injustiça institucionalizada. E,

sendo a escola uma das instituições sociais, não deixa de ser ela também uma das cúmplices
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desse pecado. Importa, então, que a escola, em particular a católica, mesmo convivendo numa

sociedade estruturalmente injusta, possa educar para a justiça (C/f TABORDA, 1981, p. 45-

47). Ou seja, educar para a efetividade do Reino de Deus, que não é um estado de coisas, mas

um processo permanente de elevação da justiça entre os homens.

A idéia de que a escola tem uma missão cristã a cumprir na sociedade sempre

norteou a reflexão dos educadores católicos; a novidade advinda com a teologia da libertação

e a igreja progressista é que essa missão tem também uma dimensão sociopolítica. Essa

perspectiva era assumida como uma das missões da Igreja Católica no Brasil. Em documento

aprovado pelo Conselho Permanente da CNBB, em agosto de 1981, dentre outras, a

orientação aprovada é que:
“A Igreja não aceita, pois, a opinião dos que pretendem reduzir sua missão à
formulação de princípios atemporais. Pelo contrário, ela acompanha os homens no
concreto das situações da vida individual e social, para explicitar as exigências do
Reino de Deus nas condições particulares, em cada momento e em cada lugar; ela
lhes revela que a adesão a Cristo exige atitudes de conversão, de abertura e de
diálogo, exige mudanças no comportamento de pessoas e grupos, que se dizem
cristãos, mas que toleram situações de pecado e injustiças incompatíveis com a
consciência cristã”.

Essa orientação, determinada pela própria CNBB, está em sintonia com uma

orientação anterior apontada, especificamente, para a educação nas “Diretrizes da Ação

Pastoral da Igreja no Campo da Educação” (CNBB, 1979, p. 51). Tais diretrizes (sete no total)

estavam registradas nos Documentos da CNBB – 15 e foram publicadas na Revista AEC, em

1979 (No. 34, p. 51). Dentre outras, destacamos as seguintes:
“Promover a reflexão crítica sobre a função social da educação e da prática efetiva,
visando fazer que não seja mera decorrência ou reprodução de um sistema
socioeconômico de inspiração materialista, e procurando criar novas condições
culturais e sociais, que possibilitem a realização de uma sociedade participativa e
fraterna;
Estimular as instituições católicas a continuar a refletir e a prosseguir em ações
concretas, destinadas a promover uma educação integral, evangelizadora e
libertadora, que vise ao pleno crescimento da pessoa e à sua inserção ativa na
comunidade, numa perspectiva crítica e de transformação da cultura e da sociedade;
Suscitar, apoiar e assumir iniciativas no campo da educação de base, caminhando
especialmente com os grupos mais marginalizados, no sentido de contribuir para
que eles se conscientizem, assumam seus direitos e deveres e criem espaços de
verdadeira participação em todos os níveis;
Promover todas as formas de educação, mesmo informal que possam revitalizar a
cultura popular e seus valores de inspiração cristã;
Criar espaços para a manifestação de grupos e movimentos populares que lutam
por seus direitos e por interesses populares e nacionais”.

É nesse contexto que encontraremos incorporada a noção freireana de libertação

no discurso dos educadores católicos.

http://www.getpdf.com


228

2.6.5 CELSO VASCONCELOS (SP): O LIBERALISMO E A LIBERTAÇÃO INGÊNUA.

Celso Vasconcelos fez sua formação em filosofia e, na época, atuava no Libertad -

Centro de Formação e Assessoria Pedagógica e era assessor pedagógico da AEC-SP.

O educador salienta as dificuldades de se instaurar uma verdadeira educação

libertadora. Aponta que muitos educadores e escolas, tentando sair de uma prática pedagógica

tradicional, acabam fazendo apenas uma educação liberal, não atingindo o nível de uma

educação libertadora (C/f VASCONCELLOS, 1990, p. 19). Assim sendo, o professor, “não

querendo reproduzir a prática autoritária, mas não tendo clareza da nova postura, se perde no

meio do caminho” (VASCONCELLOS, 1990, p. 23). O professor, então, acaba incentivando

uma participação alienada e passiva, tentando com isso transformar sua prática centralista

tradicional. É essa forma de participação que confunde uma proposta libertadora com uma

liberal: a sensação de participação democrática típica das sociedades capitalistas “Devemos

estar atentos para o fato de que, quando se inicia um processo de transformação, a primeira

resposta pode não ser a melhor, pois é fruto do autoritarismo assimilado, lembrando a questão

do opressor e do oprimido, levantada por Paulo Freire” (VASCONCELLOS, 1990, p. 27). A

verdadeira prática libertadora está baseada na participação coletiva ativa e no diálogo

verdadeiro, aquele que põe em xeque a própria postura do professor diante dos alunos, que

abandona a postura ‘bancária” de educador para assumir uma atitude dialogal. Esta

participação e esse diálogo já devem estar no próprio planejamento pedagógico, pois, para a

ação pedagógica libertadora é imprescindível a compreensão da totalidade e da dialética do

processo, em que o sujeito que sofre as determinações do planejado é também aquele que

planeja (C/f VASCONCELLOS, 1990 [B], p. 29-35).

Assim sendo, o processo de instauração da educação libertadora não deve

ingenuamente ser confundido com a constituição de um ambiente democrático-liberal, no qual

a participação coletiva é um mero instrumento de legitimação de interesses e orientações

externos à coletividade.
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2.6.6 DANILO GANDIN (RS): LIBERTAÇÃO ENQUANTO CONVERSÃO E
TRANSFORMAÇÃO

Danilo Gandin, ao longo dos anos oitenta, desempenhou várias atividades ligadas

ao mundo acadêmico: lecionou na pós-graduação da Universidade do Vale dos Sinos –

UNISINOS (RS) e na Faculdade Portoalegrense, foi assessor técnico da AEC-RS e

conselheiro editorial da Revista AEC, além de ter proferido inúmeras conferências sobre

educação no eixo sul-sudeste.

Gandin (1983, 24 e 1988, p. 31) aponta que o processo de libertação é um

processo de conversão e transformação: o indivíduo se convertendo e a coletividade se

transformando em um novo ser. Nesse sentido, Gandin afirma: “parece claro que a missão do

cristão é converter as pessoas. Julgo que isso é exato e que a própria transformação das

estruturas só tem sentido se for realizada em favor das pessoas, ao final de tudo, para que se

transformem rumo à perfeição” (GANDIN, 1983, p. 24). Destaca que a instauração desse

processo de conversão e transformação, que corresponde ao processo de mudança social,

advém da superação dos males que afligem a sociedade, tais como a “sujeição ao valor

‘econômico’” (GANDIN, 1988, p. 12) e o “decréscimo de liberdade das pessoas e dos

grupos” (GANDIN, 1988, p. 12). Para essa mudança, o papel da educação é fundamental, pois

é ela que pode propiciar o aumento de compreensão teórica e de conhecimento da realidade

necessários para uma ação transformadora (GANDIN, 1988, p. 36).

Todavia, não é qualquer proposta pedagógica, mesmo progressista, que levará a

essa transformação. Pois a compreensão e o conhecimento que têm que propiciar, devem ser

dinâmicos e devem apontar para a participação consciente do indivíduo nessa transformação

libertadora. A libertação implica muito mais que o domínio de saberes sofisticados, implica

um olhar crítico sobre nós mesmos e sobre o mundo que nos cerca. Destarte, o papel da escola

que se pretenda libertadora é o de conscientizadora. Segundo Gandin, no Brasil se estabelece

uma grande discussão entre duas tendências pedagógicas progressistas: “uma mais ligada a

Paulo Freire, que pretende tenha a escola uma função claramente conscientizadora, um
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posicionamento mais nitidamente político (...); outra que coloca a escola como a instituição

encarregada de passar às novas gerações o saber sistematizado da humanidade (...) crendo que

a classe oprimida, dominando o saber do opressor, se libertará” (GANDIN, 1988, p. 85).

Seguindo essa tendência mais freireana, e em sintonia com as diretrizes lançadas

pela Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano, o educador define a educação

libertadora como “aquela que ‘converte o educando em sujeito do seu próprio

desenvolvimento’; [é aquela que é] meio chave para libertar os povos de toda a escravidão e

para fazê-los ascender de condições de vida menos humanas para condições mais humanas”

(GANDIN, 1988 [B], p. 52). E, em outro texto, aponta que a educação libertadora “se realiza

sempre que algum grupo da educação agir numa dinâmica pedagógico-didática que seja um

meio para uma transformação social e humana na linha da justiça e da solidariedade”

(GANDIN,1988, p. 141).

Temos, então, que a libertação propiciada pela verdadeira educação libertadora

corresponde à conversão das consciências e à transformação das estruturas sociais; à maneira

da libertação do pecado que a conversão aos ensinamentos do cristo propicia, temos a

conversão a uma consciência justa e solidária que liberta o homem do egoísmo e da

insensibilidade com o sofrimento de seu próximo, elementos motores do pecado social; à

maneira das revoluções sociais ocorridas sob outros paradigmas, temos a transformação das

estruturas de dominação e exploração, libertando a sociedade e o homem do jugo de poderes

desumanizantes.
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2.6.7. IR. MARIA LEÔNIDA FÁVERO (RS): LIBERTAÇÃO E COTIDIANO ESCOLAR

A Irmã Maria Leônida Fávero era assessora para assuntos de educação da

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB, ocupou a presidência da Associação de

Escolas Católicas no Rio Grande do Sul – AEC-RS e foi membro do conselho editorial da

Revista AEC.

Os temas salientados pela educadora se referem às questões de currículo e

cotidiano escolar. Segundo Ir. Fávero (1983, p. 28), a superação dos problemas referentes à

pertinência social do ensino escolar deve contar com a reformulação curricular, pois “o

currículo é o próprio fundamento de qualquer sistema de ensino”. Ele é composto pela

totalidade de programas institucionais voltados para oportunizar experiências e vivências cuja

efetivação propicie o crescimento do aluno e sua inserção crítica na sociedade (C/f FÁVERO,

1983, p. 28). Destarte, a discussão curricular aponta para a questão do cotidiano escolar, a

realidade concreta do dia-a-dia escolar que efetivamente concretiza essa ou aquela experiência

e vivência. A discussão sobre currículo, sem adentrar nas possibilidades reais de efetivação

das propostas e diretrizes nele manifestas, reproduz as ultrapassadas e ingênuas discussões

sobre planejamento, em que o ideal abstrato norteava as intenções sem, no entanto, se ter uma

real percepção dos obstáculos e das limitações impostas à escola, sem se ter uma real

percepção das possibilidades de efetivação do ideal proposto. Ideais muitas vezes lançados

pelo discurso ideológico dominante. Assim sendo, para trazer a escola ao caminho da plena

humanização, ou seja, para instaurar uma educação libertadora, faz-se necessário discutir a

prática pedagógica a partir de seu próprio cotidiano, haja vista a libertação real não ficar

restrita às ingênuas mudanças de consciência que se manifestam num mero palavrório, mas na

vivência cotidiana no seio da sociedade.

As dificuldades para se instaurar um processo de educação libertadora acarretam

uma divergência de posições entre aqueles que dizem defendê-la. A educadora comenta que

“há quem se posicione restringindo a educação libertadora à educação não-formal, à educação
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de adultos. Há quem negue a possibilidade da educação libertadora na escola por causa das

estruturas de poder nela existentes” (FÁVERO, 1988, p. 70).

Como vimos em capítulos anteriores, uma das idéias presentes no universo

conceitual da década de oitenta era a do determinismo cultural, defendendo que a efetivação

da liberdade só se daria fora do sistema escolar regular. Escudando-se em Freire, a educadora

defende e incentiva, mesmo nas escolas regulares, em especial aquelas de orientação católica,

sobre as quais pesam não só a tutela do Estado, mas também o olhar da Igreja, a construção

de uma prática libertadora na qual os poderes do Estado e das instituições não têm a força de

determinar absolutamente os destinos dos indivíduos e das coletividades. Dessa forma, a

educadora ainda comenta que:
“Há, também, educadores que, reconhecendo todos os limites da escola, têm
consciência de que a educação é sempre um ato político e, portanto, nunca neutro
(...). Embora sabendo que a educação não é a mola mestra da transformação social,
têm a convicção profunda da vinculação existente entre as lutas sociais e as lutas
pedagógicas. Esses educadores, incorporando idéias de Paulo Freire, vêm
desenvolvendo, muitas vezes, no anonimato de suas escolas, práticas alternativas
libertadoras” (FÁVERO, 1988, p. 70).

O processo de instauração de uma educação libertadora está fundamentalmente

baseado na atuação do professor, uma vez que é ele que vivencia o cotidiano escolar em

diálogo direto com o educando. Parafraseando a “Pedagogia do Oprimido”, Ir. Fávero afirma

que o professor libertador é aquele que “se reconhece como um educador-educando e

reconhece seus alunos como educandos-educadores” (FÁVERO, 1988, p. 74). A postura

pedagógica libertadora coincide com o ideal cristão, para o qual a libertação plena se dá

quando se superam o amor-próprio e o egoísmo, o que, socialmente, corresponde à superação

do pecado social. Assim, ainda parafraseando Freire, e afirmando a convergência de suas

idéias com o ideário cristão, a educadora defende que “Educador e educando, verdadeiros

sujeitos cognoscentes, mediatizados pelo objeto cognoscível, buscam ser mais para servir

melhor, no compromisso de construir uma sociedade justa, fraterna, que responda às

exigências do evangelho” (FÁVERO, 1983, p. 32).
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2.6.8. SERGIO HADDAD (SP): A EDUCAÇÃO DE ADULTOS LIBERTADORA

Haddad era membro do corpo de consultores da Revista de Educação- AEC e da

equipe do Centro Ecumênico de Documentação e Informação - CEDI.

O educador salientou a problemática da educação de adultos no Brasil, em especial

a questão do ensino supletivo. Critica o discurso corrente que atribuía à escolarização o poder

de superar a pobreza, discurso materializado na criação do MOBRAL, o Movimento

Brasileiro de Alfabetização, pelo governo ditatorial. Segundo Haddad (1981, p. 47-48), esse

tipo de escolarização não só não supera a pobreza como realimenta os mecanismos de

dominação sobre a população trabalhadora. Essa educação tradicional é, segundo Haddad

(1987, p. 08), “uma educação verbalista, hierárquica,monologal. Uma educação programada

para velar a realidade”.

Nesse sentido, mais do que se ofertar uma escolarização inócua, o que se deve

ofertar é uma educação libertadora: aquela que leva a uma inserção crítica no mundo e

fomenta o diálogo e a participação (C/f HADDAD, 1982, p. 32). Desse modo, até o ensino

supletivo, que a princípio parece condenado a ser um dos mecanismos mais explícitos de uma

escolarização imediatista e superficial, pode assumir um papel libertador, pois corresponde

aos anseios e demandas emergenciais da população. Assim, fazendo um paralelo com o

método de alfabetização de adultos empregado por Freire, o supletivo pode, a partir dos temas

apresentados pelo próprio educando, diante de suas necessidades mais urgentes, gerar a

discussão e o diálogo cuja efetivação participativa entre educador e educando levaria não só à

aquisição de conhecimentos escolarizados, mas, principalmente, a um nível mais elevado de

conscientização e organização política (C/f HADDAD, 1981, p. 48–49).
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3. UM NOVO PANORAMA PARA O PENSAMENTO PEDAGÓGICO NO BRASIL DOS

ANOS OITENTA

Os primeiros capítulos deste trabalho tiveram como tarefa apresentar o contexto

filosófico dos conceitos subjacentes às correntes brasileiras e apresentar as reflexões de

alguns educadores.

Neste último capítulo, o tema principal será a reflexão sobre a subjacência e o

impacto dos conceitos de liberdade em suas respectivas percepções pedagógicas. Em outras

palavras, nosso principal objetivo, agora, é abordar as determinações das noções de liberdade

sobre o que suas respectivas correntes manifestam como propostas pedagógicas. Nossa

preocupação, agora, é apresentar o panorama das teorias pedagógicas brasileiras da década de

oitenta, tendo como fio analítico o conceito de liberdade. No capítulo I, abordamos os

panoramas e classificações realizados por Saviani, Libâneo, Garcia, Gadotti, Ghiraldelli e

Mizukami. Destacaremos aqui as categorizações de Saviani e Libâneo para compararmos com

a nossa, pois são aquelas que procuram abarcar um leque diverso de correntes e usam

categorias conceituais.

Tratamos, em capítulos anteriores, do olhar de Saviani sobre as tendências

pedagógicas. Vimos que o autor analisa a antropologia subjacente a tais tendências e indica

que a verdadeira alternativa ao modelo capitalista de educação é a tendência dialética.

Constatamos que, para o educador gramsciano, o papel da educação será colocar-se a serviço

da nova sociedade gerada pelas contradições da atual.

Vimos, no texto “Tendências e correntes da educação brasileira” (SAVIANI,

1988), Saviani identificando quatro correntes antropológicas que definem quatro tendências

no pensamento pedagógico. Além do humanismo tradicional, temos a antropologia filosófica

do Pragmatismo, do Vitalismo, do Historicismo, do Existencialismo e da Fenomenologia,

fundamentando a tendência do “humanismo moderno”. Diferente do humanismo tradicional,

estas tendências, segundo Saviani, não mais encaram a existência como mera atualização da

“essência”: “ao contrário; aqui a existência precede a essência” (SAVIANI, 1998, 25). Temos
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ainda a não-antropologia da filosofia da linguagem e filosofia analítica, fundamentando a

concepção “analítica”, para a qual a tarefa da filosofia da educação “é efetuar uma análise

lógica da linguagem educacional” (SAVIANI, 1998, 26), abdicando da tentativa de propor

uma formulação para a natureza humana. E por último, temos a antropologia marxista

fundamentando uma concepção “dialética” do homem, na qual o homem é visto enquanto

fruto de um processo histórico concreto. Saviani com esse texto traz o foco da discussão

pedagógica para o âmbito filosófico. Ele alerta para o fato de que a educação, antes de ser

uma atividade meramente técnica, é a realização de uma dada visão de mundo que está

sintonizada com uma dada concepção de homem, cabendo à educação a tarefa de formar o

homem que se tem como meta para a sociedade almejada. Porém, mesmo reconhecendo a

importância do texto do educador gramsciano, algumas críticas podemos tecer à sua

classificação.

Comentamos que o educador analisa a história das idéias pedagógicas e filosóficas

pautado pela noção de que o desenvolvimento das superestruturas ideológicas (onde estão

incluídas tais idéias) é fortemente influenciado pelas ondulações das transformações infra-

estruturais da economia. Para justificar o paradigma tese-antítese-síntese, próprio do ideário

materialista histórico-dialético, o educador colocará num mesmo conjunto elementos que sob

outro olhar não se agrupariam e definirá identidades que podem ser questionadas.

Vimos Saviani defender que se voltássemos à antigüidade grega, verificaríamos

que a filosofia da essência, e sua pedagogia decorrente, não implicavam em maiores conflitos

para o pensamento da época, pois, não se considerando o escravo como humano,

conseqüentemente a essência humana não tinha porque se realizar nele, haja vista a igualdade

ser apenas para os homens livres. Então, a filosofia e sua pedagogia não se davam a

problematizar a inserção da classe trabalhadora (os escravos) no processo educacional

enquanto construção da igualdade (C/f SAVIANI, 49-50, 1995).

Agora, é importante salientar algumas imprecisões cometidas por Saviani. A

primeira de todas é defender que uma suposta filosofia da essência, já vinda dos gregos, atesta

a igualdade como sendo o cerne da natureza, da essência humana. Se partirmos da idéia, de

difícil sustentabilidade, que a filosofia grega estava fundada na noção de igualdade essencial,

como o quer ver o olhar materialista dialético de Saviani, seria ainda por demais impreciso

dizer que, para os gregos, “a essência humana só era realizada nos homens livres” (SAVIANI,

49-50, 1995). Pois, no “Menon”, Platão vale-se de um escravo para mostrar que a faculdade

de uma alma racional também estava presente nele. A alma racional o tornava igual aos
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demais comensais citados pelo ateniense. Este exemplo já é por si uma contra prova para a

citação acima. Se há alguma defesa da igualdade como constitutiva da essencialidade humana

nos gregos, essa igualdade se dá pelo fato de considerarem todos os seres humanos como

racionais, até os escravos. Assim, também não podemos dizer que, pelo menos para Platão, “a

pedagogia que decorria dessa filosofia, por sua vez, não implicava problemas políticos muito

sérios” (SAVIANI, 49-50, 1995), a prova disso está no esforço apresentando pelo ateniense

na “República” (1996) em instituir uma sociedade baseada no exercício da faculdade racional

da alma, em detrimento ao exercício da força, como sugeria o sofista Trasímaco. Também

para Aristóteles, o escravismo era um problema de especulação filosófica. No livro, “Tratado

da Política” (1977), o filósofo questiona: “a escravidão é natural ou criação humana?”

(ARISTÓTELES, 1977). Para Aristóteles, o escravismo é uma condição natural para

determinados povos. O estagirita sugere que é mais inteligente e racional para alguns povos

ser escravo de outros que viver na vida selvagem. É lugar comum que para Platão e

Aristóteles, o ser humano é essencialmente racional, e essa faculdade da razão não era

exclusiva dos homens livres. Daí, é impreciso afirmar que, para os gregos, apenas nos homens

livres a essência humana se realizava. Pois, em Platão, pelo menos no caso de Menon, o

escravo realiza sua essência racional sem ter que deixar sua condição de escravo, e no

Aristóteles da “Política”, os povos subalternos realizam sua essência sendo escravizados.

Observamos que no primeiro humanismo, o humanismo tradicional, o autor

coloca numa mesma categoria o humanismo tomista, neotomista e herbartiano, sugerindo que

as concepções de homem dessas três correntes do pensamento filosófico possam apresentar o

“essencialismo” como o ponto em comum. Agora, então, cabe questionar se o essencialismo

tomista e neotomista são o mesmo de Herbart. Acreditamos que não. Para Aquino, a essência

do homem está em sua capacidade (potentia oboedientialis) de “abrir-se à iniciativa gratuita

de Deus” (LIMA VAZ, 1993, p. 70). Seja para o tomismo e - segundo alguns pensadores -

para todo o pensamento cristão, a existência humana está fundada na necessidade de

superação de sua condição de natureza para a de contemplador da verdade divina, que é seu

fim maior, mas também sua essência primeira (C/f GUERIZOLI, 1999, p. 311- 312). Temos,

então, na perspetiva do tomismo e do cristianismo um cerne apriorístico que se coloca como

determinante do homem, fazendo com que sua existência possa ser compreendida como uma

permanente atualização. Sendo herdeiro do criticismo kantiano (C/f CAMBI, 1999, p. 431),

para Herbart, o Homem tem a capacidade de determinar-se pela razão, autônomo aos

impulsos do desejo e das inclinações e de qualquer formulação moral exterior à sua
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autodeterminação. A distinção entre o essencialismo tomista e herbartiano tem

desdobramentos marcantes em seus respectivos humanismos e conseqüentemente em suas

respectivas concepções de educação. A palavra-chave é autodeterminação: no essencialismo

tomista e neotomista, o princípio moral que determina o homem é anterior e exterior a ele, na

verdade, ele não se autodetermina, ele se deixa determinar por princípios morais que

atualizam sua essência de contemplador da verdade divina; já em Herbart, o homem é dotado

da capacidade de racionalmente determinar o princípio de sua ação, nada é anterior à sua

liberdade e nada de exterior tem o poder de lhe determinar um princípio moral, essa

capacidade é exclusiva dele enquanto ser racional. O mais apropriado numa ótica kantiano-

herbartiana é notar que o homem não é uma essência que se atualiza, mas uma subjetividade

que se autodetermina. Neste sentido, segundo Cambi (1999, p. 433), a pedagogia de Herbart,

dentre outras preocupações, visa preparar a criança para o exercício da autogestão, em que a

autonomia moral é o fim maior da educação. Seguindo o viés kantiano, temos que a

determinação da ação pela vontade racional (Wille) é a instauração da moralidade: para

Herbart a moralidade é o fim maior do processo de ensino (C/f GHIRALDELLI, 2000 A, p.

43).

Discorrendo sobre a época moderna e o momento da ascensão da burguesia, o

pedagogo interpreta que, num primeiro movimento, a burguesia procurará substituir o modelo

de sociedade feudal (a instituição das diferenças) por uma sociedade igualitária baseada no

Estado de Direito. Todavia, o avanço dialético da classe trabalhadora, acirra as contradições

entre burguesia e proletariado. Tendo, então, a história se voltado contra seus interesses, a

burguesia começa a negá-la. Essa interpretação da história coincide com as concepções

defendidas por Dynnik e outros historiadores da filosofia da Academia de Ciências da União

Soviética segundo os quais: “Na medida em que a burguesia se afirma como classe dominante

da sociedade, mais clara é a mudança de sua ideologia, que abandona as posições

progressistas de antanho para adotar concepções atrasadas e reacionárias”. (DYNNIK et al,

1962, 479). Vimos que, para Saviani, é nesse momento que a pedagogia da essência, já não

vai mais servir a seus interesses, fazendo com que a burguesia proponha a pedagogia da

existência. Para a qual os homens não são essencialmente iguais e as diferenças têm que ser

respeitadas (SAVIANI, 53, 1995). É por essa valorização das diferenças e pela suposta

primazia da existência sobre a essência, que o educador coloca numa mesma categoria –

“humanismo moderno”- as antropologias filosóficas do Pragmatismo, Vitalismo,

Historicismo, Existencialismo e Fenomenologia. Não podemos deixar de registrar que esta

categoria nos parece a mais problemática, pois, logo de início, podemos dizer que a noção da
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existência precedendo a essência pode se adequar ao existencialismo, mas dificilmente

poderíamos empregá-la ao Vitalismo. E só com algum desconforto poderíamos nela encaixar

o pragmatismo e o historicismo. Além do que, a fugacidade do momento educativo (C/f

GADOTTI, 1988, p. 26), identificada pelo autor como uma característica desse humanismo, é

sim um princípio que podemos atribuir a Dewey58, um dos ramos do pragmatismo, mas não

necessariamente ao vasto conjunto formado pelo vitalismo, existencialismo, fenomenologia e

historicismo e os demais pragmáticos.

O problema maior se instala no momento de se caracterizar o vitalismo59. Evitando

nos delongarmos na distinção entre os vários caminhos do vitalismo, dispensável nesse texto,

podemos focar a questão da irredutibilidade do homem à natureza como o ponto característico

do vitalismo (C/f REALE; ANTISERI, 1991, p. 693. e ABBAGNANO, 1984, p. 90-91). Essa

irredutibilidade defendida pelos vitalistas, em clara oposição ao positivismo, não é a mesma

coisa que a precedência da existência com relação à essência defendida pela maioria dos

existencialistas. Pela irredutibilidade do homem à natureza, os vitalistas (ou espiritualistas)

entendem que a vida em sua força vital não pode ser pensada como o efeito e resultado de

processos físico-químicos. Ou seja, a essência do fenômeno humano não se reduz à natureza

físico-química do corpo fisiológico. Todavia, isso não significa a precedência da existência

sobre a essência. No entanto, esse é o ponto crucial do discurso existencialista. A inclusão de

Blondel na corrente vitalista, também não sustenta a idéia de uma mesma pertença entre o

humanismo vitalista e o existencialista. De imediato, a “filosofia da ação” de Blondel poderia

ser confundida com o conceito de engajamento apresentado por alguns existencialistas.

Porém, aproximando nosso olhar notaremos profundas diferenças. É lugar comum na

historiografia filosófica que a filosofia da ação de Blondel tem na noção de vontade um de

seus grandes pilares: o homem está tencionado entre a “vontade que quer” e a “vontade

querida” (C/f REALE & ANTISERI, 1991, 705. e ABBAGNANO, 1984, p. 154-155). A

tensão entre as vontades, que tenciona minha própria subjetividade, é solucionada quando nos

reportamos a Deus, ao além que ao mesmo tempo é imanente. Assim sendo, as tensões que a

autonomia da ação suscita são resolvidas, em última instância, por uma essência anterior ao

próprio existir manifesto na ação. Temos, então, com Blondel, outra antropologia e outro

humanismo distintos do existencialismo – particularmente o existencialismo ateu com

Heidegger e Sartre -, pois para esses últimos, o homem não tem antes de si, nem em um além

58 Segundo Ghiraldlli, na perspectiva da didática deweyniana “a aula não ocorreria numa determinada sala”
GHIRALDELLI, 2000 A, p. 67.
59 Alguns historiadores da filosofia, tais como Abbagnano, subdividem a corrente que o autor chama de
“vitalismo” em “espiritualismo” e “filosofia da ação”. Ver ABBAGNANO, 1984, p. 89-92 e p. 147-148.
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imanente, nada que justifique sua ação. A justificação da ação está nas próprias opções: o

homem é condenado à liberdade. Focando agora Bergson, temos que, via as noções de

consciência e “elam vital”, também encontramos dificuldade em associar sua concepção de

homem a do existencialismo. Para Bérgson (1972, p. 78-80), a consciência é “originalmente

imanente a tudo o que vive”. A consciência é um dom sobrenatural e não uma faculdade

fisiológica do cérebro. A consciência adentra à matéria organizando-a enquanto vida: a

consciência é o “elam vital”. Assim sendo, a consciência é uma essência imanente ao homem

enquanto ser vivo; É anterior ao seu existir. Isso por si só já dificultaria bastante a associação

entre o vitalismo de Bergson e o existencialismo. No entanto, Bérgson (1974, p. 81) também

diz que a consciência é o cerne da liberdade, já a matéria, o cerne da necessidade. Isso poderia

sugerir que o homem é livre para determinar o significado de sua existência, ou seja, sua

essência. Todavia, a liberdade que Bergson se refere é a independência frente às

determinações necessárias da matéria: a vida tem uma ordem própria, transcendente à matéria.

O significado maior da vida é o abrir-se para a própria vida, isso já é imanente à própria

condição de vida e de consciência. Porém, essa condição imanente, que dá significado

transcendentalmente a vida, opõem-se a noção de subjetividade e liberdade do

existencialismo, para o qual não paira sobre o homem qualquer determinação transcendente

ou anterior a seu próprio existir e às suas próprias opções. Temos, então, humanismos

distintos: o humanismo do vitalismo, de fundamentação imanentista, e o humanismo do

existencialismo, de fundamentação fenomenológica. Colocá-los como um só humanismo

justifica, como já salientamos, o seguinte raciocínio: passado o momento da “tese”, no qual a

igualdade é parcialmente afirmada; passado o momento da “antítese”, no qual a igualdade é

negada, mas incorpora-se a dimensão da universalidade formal; temos o momento da

“síntese”, sua primeira configuração é dada pela burguesia que associa igualdade à

universalidade, porém, apenas formalmente, já a derradeira configuração, a ser dada pela

ascensão da classe trabalhadora, sintetiza objetivamente a igualdade. Então, caminhando

contra o avanço da história, a burguesia volta atrás na defesa da igualdade, sendo, esse

retrocesso, o pano de fundo que justifica e dá sentido ideológico a todas aquelas correntes que

Saviani agrupa no “humanismo moderno”.

Talvez, o que conduziu o educador a tais apreciações tenham sido as armadilhas

que vitimam qualquer um que pretenda analisar o movimento das idéias ao longo da história

sob a luz de uma certeza inconteste. Tipo de certeza presente no ideário do Instituto de

Filosofia da Academia de Ciências da União Soviética, quando, em texto de Dynnik e outros

autores, defende que “o materialismo histórico-dialético significa o mais alto nível do
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pensamento filosófico da humanidade, um instrumento seguro para o conhecimento científico

e para a transformação do mundo, aplicável não só ao passado, mas, também, ao presente e ao

futuro”. (1962, 479). É importante levar em conta que as tensões problemáticas geradas pelo

embate dos discursos filosóficos são bem mais complexas do que pode suspeitar o olhar que

se restringe apenas a observar a tensão entre a ideologia da classe dominante versus o

interesse atribuído à classe trabalhadora.

Abordaremos agora a outra categorização destacada, a de José Carlos Libâneo em

“Democratização da Escola pública: a pedagogia crítico-social dos conteúdos”, também uma

das mais citadas nos anos oitenta. Vimos que para o pedagogo, as tendências pedagógicas se

dividem em liberal (tradicional, renovada progressivista, renovada não-diretiva, tecnicista) e

Progressista (libertadora, libertária e crítico-social dos conteúdos) e que tal classificação

também recebe a influência do materialismo histórico-dialético. Porém, nos parece mais

precisa que a de Saviani, até por não ter aberto em demasia o leque de aplicação de suas

categorias, mantendo-se no corte do século XX. A idéia geral passada pelo autor é que as

pedagogias liberais estão na contra-mão da história e de certa forma obstaculizam o avanço

histórico quando contribuem para a reprodução da ideologia dominante. Já as pedagogias

progressistas estão apontadas para o desenvolvimento histórico da sociedade.

A Pedagogia Liberal é composta pela tendência tradicional, que “se caracteriza

por acentuar o ensino humanístico” (1984 p. 22); A tendência renovada progressivista ou

pragmatista foca a idéia de “aprender fazendo” (LIBÂNEO, 1984 p. 25), reforçando o

relacionamento democrático entre professores e alunos. A tendência renovada não-diretiva é

“orientada para os objetivos de auto-realização (desenvolvimento pessoal) e para as relação

interpessoais” (LIBÂNEO, 1984 p. 27). A tecnicista “subordina a educação à sociedade,

tendo como função a preparação de ‘recursos humanos’” (LIBÂNEO, 1984 p. 23). A

Pedagogia Progressista é composta: pela tendência Libertadora, que foca “a atuação ‘não-

formal’” (LIBÂNEO, 1984 p. 33), “O importante não é a transmissão de conteúdos

específicos, mas despertar uma nova forma da relação com a experiência vivida.” (LIBÂNEO,

1984 p. 33), tendo em Paulo Freire um de seus principais representantes; pela tendência

progressista Libertária, que foca a autogestão como conteúdo e o método (C/f LIBÂNEO,

1984 p. 36); e, por fim, pela tendência crítico-social dos conteúdos já mencionada em capítulo

anterior.

Gadotti, mesmo reconhecendo a importância da classificação das tendências

pedagógicas de Libâneo, não deixa de apontar o que seriam para ele “alguns equívocos”
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(GADOTTI, 1988, 105). Um deles seria o fato de Libâneo fazer uma leitura tendenciosa de

Paulo Freire ao afirmar que a pedagogia freireana sustenta a não-diretividade e atua na não-

formalidade da educação. Para Gadotti, esta leitura se fez na tentativa de marcar a diferença

entre a pedagogia dos conteúdos e a pedagogia de Paulo Freire.

Evitamos cair nesse tipo de crítica ao não elegermos uma corrente específica como

paradigma. Nossa preocupação é analisar os discursos a partir de suas dinâmicas internas e

diante dos nexos a serem desenvolvidos em torno de um dado conceito de liberdade. Destarte,

para nós, o equívoco de Libâneo está em ter olhado um conjunto de tendências com o

pressuposto que uma delas deve ser defendida como a mais adequada. Sob este equívoco nos

parece também ter incorrido Saviani, pois aponta seu discurso na defesa da concepção

dialética da educação.

A partir daqui, tendo usado o conceito de liberdade como categoria de análise e

agrupado os educadores analisados em suas respectivas correntes, montaremos um novo

quadro. A hipótese que doravante demonstraremos, indica que o papel que os discursos

pedagógicos no Brasil reservam à concepção e à finalidade da educação e à proposta dos

conteúdos e das tarefas pedagógicas, é o reflexo do conceito de liberdade que lhe é

respectivamente subjacente.

Salientamos que abdicamos completamente de qualquer tentativa de estabelecer

um sentido evolutivo na passagem de um pensamento para outro, pois, dentre outros motivos,

a produção de pensamento, segundo essas seis correntes, é, na maioria das vezes, simultânea e

contemporânea. Desse modo, o trabalho que agora finalizamos, dentre outros discursos,

subscreve integralmente a seguinte afirmação de Gadotti (1987, p. 07):
“É certamente obra de pouca imaginação tentar colocar a história das idéias e das
filosofias numa linha horizontal de desenvolvimento crescente, como o faz a
maioria dos tratados de filosofia da educação”.

Recapitulando os conceitos de liberdade formulados, temos, por ordem de

pensador e escolas apresentadas, o quadro doravante descrito.

A liberdade, em Kant, é definida como a autonomia da vontade, entendendo-se

que a vontade, a determinação da Razão sobre o agir do homem, tem a capacidade de

determinar a ação sem a influência das inclinações e paixões. A liberdade é, então, a condição

para que seja possível ultrapassar as determinações da natureza sensível do homem sobre seu

agir. A liberdade é a condição de possibilidade da superação das determinações da

sensibilidade pela razão. Hegel, opondo-se ao formalismo kantiano, não trabalha com o

antagonismo insolúvel entre a natureza sensível do homem e a razão. A liberdade, em Hegel,
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é pensada concretamente: envolve a dimensão subjetiva da autonomia e a dimensão objetiva

da emancipação. A concretude da liberdade se dá graças ao momento da Eticidade, sendo

realizada efetivamente pelo Estado liberal moderno. O filósofo traz a discussão da liberdade

para o campo da efetividade. A liberdade, em Hegel, deve ser pensada em sua unidade

dialética com a necessidade: o avanço da consciência de liberdade corresponde ao avanço da

natureza sensível. O espírito humano, à medida que avança na formulação e consciência da

liberdade, avança, concomitantemente, na construção de uma realidade que efetiva a

liberdade, realidade esta que se põe como natureza, consolidando a noção de que o espaço da

razão é a história. Para Marx, a liberdade é o ato histórico da libertação das massas das

determinações impostas pela natureza e do jugo da classe dominante, sendo efetivada por

condições históricas favoráveis constituídas pela situação da indústria, do comércio, da

agricultura e do intercâmbio material entre os homens. Não há uma dicotomia entre a

liberdade e o necessário, há, ao modo hegeliano, uma tensão dialética entre os dois conceitos:

as relações de produção que engendram as determinações necessárias que estruturam a

sociedade engendram também a possibilidade de superação da dominação exercida sobre a

classe trabalhadora. O avanço das relações de produção libertou o homem do jugo da natureza

e o libertará do jugo do homem pelo homem. Marx traz para a discussão sobre liberdade o

problema das condições materiais para o exercício da autonomia e da independência. Já

Gramsci, mesmo defendendo a necessidade da efetividade da liberdade, não deixa de resgatar

a noção kantiana de “condição de possibilidade”. Além de trabalhar a noção de liberdade no

aspecto da autonomia diante da dominação econômica e da expropriação da vida, o pensador

italiano trabalha o conceito de possibilidade: a liberdade de superar as determinações

negativas. Já os autores da Escola de Frankfurt, re-elaborando a contribuição marxista,

apresentam em comum a idéia de que a liberdade efetiva só se dará com a superação da

alienação-reificação produzida pelo sistema dominante.

Entrando na, corrente subjetiva existencial da liberdade, temos o Espiritualismo-

personalismo, para o qual a liberdade é uma condição humana: o homem é livre por natureza.

Essa posição não se confunde com a condição de possibilidade exposta por Kant; aqui não se

está falando do possível, mas do essencial; o homem é livre. Entende-se que o homem não é

um ente restrito apenas às determinações da natureza, daí o fenômeno humano não poder ser

reduzido apenas ao campo da ciência. O fenômeno humano transcende as determinações da

natureza empírica: a pessoa não é apenas o complexo de relações biofísicas que determinam o

funcionamento biológico da estrutura neurocorpórea do homem. É por ter a liberdade como

constitutiva de sua essência que o homem não é apenas um animal determinado por sua
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condição de natureza biofísica, mas é pessoa, por não se resumir às necessidades

determinadas por sua condição animal. Essa posição é reforçada pela contribuição

fenomenológico-existencialista. A liberdade está na autonomia intencional da consciência. O

perceber, o atribuir significado e sentido a uma coisa é, em si, um ato livre. Esse ato

intencional da consciência, o perceber, não pode ser transferido a outrem, é responsabilidade

da consciência que percebe, que atribui significado a uma coisa. Assim sendo, a consciência é

radicalmente livre na sua intencionalidade, não está, a priori, à mercê de nenhum outro ente

ou entidade. Mesmo admitindo-se que o mundo e suas relações necessárias constituem-se

como o universo factual no qual o ser humano se encontra (determinando os limites de

atuação do sujeito), o sentido desse atuar no mundo (o significado que o sujeito atribui às

coisas) é prerrogativa dele próprio. Ou seja, o necessário é posto pelo universo factual.

Todavia, como já foi dito, o indivíduo tem diante de si a possibilidade de ressignificar o

mundo à sua volta, ou seja, perceber as coisas de seu universo factível sob novo significado,

reorganizando assim essas mesmas estruturas factuais.

O estruturalismo cultural rompe com a tradição anterior ao abandonar a noção de

autodeterminação subjetiva, pensando a liberdade enquanto uma dimensão puramente

objetiva. A liberdade é a autonomia diante das determinações da estrutura social, porém essa

autonomia só será manifesta com a transformação das estruturas de poder que dominam a

sociedade contemporânea: em meio às estruturas vigentes não há liberdade, há apenas a sutil

reprodução das relações de poder dominante.

O comportamentalismo – não tendo a mínima pretensão de ser identificado como

corrente filosófica – sugere a liberdade como a possibilidade de modificação do ambiente, a

capacidade de inovar o estabelecido.

Vejamos, agora, como tais conceitos de liberdade, incorporados por nossos

pedagogos, determinam suas respectivas visões pedagógicas.
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3.1 O COMPORTAMENTALISMO E A PEDAGOGIA REFORMULADORA

Como vimos, a ênfase no comportamento acompanha a psicologia desde a

instituição de seu estatuto de ciência, sendo de início associada à investigação das relações

estímulo-resposta. Contudo, teve em Skinner um de seus principais reordenadores,

entendendo agora o comportamento não como mecânica, mas como motivação, sendo essa

perspectiva a que marcará a incorporação da psicologia comportamental nas diversas áreas da

atividade do homem contemporâneo, da administração de empresas à pedagogia.

A liberdade, na proposta comportamentalista de educação, é tida como a técnica

de criar o novo útil, a criatividade, e também pensada como o próprio ambiente para a

criatividade.

Circunscrita ao âmbito do comportamento, a noção de liberdade aqui trabalhada

furta-se a qualquer especulação abstrata: ela manifesta-se nas proximidades do mensurável. A

liberdade é tida como uma habilidade manifesta pelo indivíduo. É a competência de criar

alternativas, viáveis, ao pré-estabelecido, a destreza de agir diferente do pré-determinado.

Assim, a liberdade está relacionada com a criatividade. Pois a educação mais adequada à

sociedade atual é aquela que se baseia na e usufrui da criatividade (C/f SANTOS SILVA,

1981 [C], p. 66).

Nesse sentido, a liberdade é também o oposto de qualquer obstáculo ao

comportamento criador. É também o ambiente sadio no qual o ser humano possa desenvolver

todas as suas faculdades psicoemocionais. Note-se que, aqui, a liberdade não é a condição de

possibilidade (este também um conceito abstrato). Ela é uma condição palpável e perceptível

empiricamente.

Destarte, mesmo havendo alguma variação quanto à definição de liberdade para a

proposta comportamentalista de educação, temos que, em linhas gerais, ela está associada à

habilidade e à competência de criar o novo útil.
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3.1.1 Processo pedagógico concebido enquanto desenvolvimento de habilidades

O processo pedagógico, para o comportamentalismo, é pensado enquanto

aprimoramento e expansão de habilidades, sendo as mais importantes aquelas que colocam o

individuo na dianteira das exigências sociais. Para tanto, ele não pode apenas reproduzir o que

está posto, tem que inovar e, assim, melhor assegurar seu lugar na sociedade. Assim, esse

processo pedagógico tem que se instituir enquanto o próprio ambiente saudável ao

desenvolvimento das habilidades psicoemocionais do educando, efetivando, dessa forma, o

conceito de liberdade que lhe é subjacente.

A concepção de pedagogia que expressa o conceito de liberdade enquanto a

competência e o ambiente para a criatividade, valoriza a relação de causalidade existente entre

o comportamento do professor e o aprendizado do aluno. Pois é dominando os conhecimentos

que norteiem a eficácia do comportamento do professor em estimular nos alunos uma resposta

cognitiva e comportamentalmente satisfatória que vamos levá-lo a desenvolver as habilidades

e competências necessárias para a adequação propositiva à sociedade. Assim sendo, essa

concepção não estimula a divergência política que, sob o olhar do status quo estabelecido,

corre o risco de ser anômica e de pôr em risco a conservação das relações estabelecidas. Essa

pedagogia, então, não estimula o confronto “face-a-face” e nem as divergências de opiniões.

Ou seja, não estimula o debate político quando este representa o acirramento das divergências.

No entanto, não podemos concluir que ela desestimule o debate político se for para consolidar

e legitimar alguma ordem estabelecida. A própria metodologia empregada na produção de

saber dessa corrente pedagógica, o método delphi, elimina o debate e impossibilita o

desenvolvimento da crítica política quando fundamenta a validade de seu processo de

pesquisa na identificação dos pontos de consenso (C/f SANTOS SILVA, 1980 [A], p 09).

3.1.2. Formar o individuo útil à sociedade

O norte dessa prática pedagógica é formar/criar o indivíduo útil à sociedade. Ou

seja, que apresenta um comportamento que responde com eficiência e eficácia aos estímulos

propostos e presentes na sociedade na qual está inserido. O individuo é tanto mais útil quanto

mais amplo for o seu leque de atuação na sociedade e quanto mais propositiva for sua ação no

seio dos espaços em que atua. Sendo útil e propositiva, sua ação consolida os laços sociais

estabelecidos, aperfeiçoando-os no que for possível. Nesse sentido, a finalidade da pedagogia

comportamentalista deve estar voltada mais para tornar a escola um ambiente promissor do
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desenvolvimento psicoemocional do que para se tornar um espaço de conscientização política

ou existencial. Pois estes podem incitar divergências ou inconformismos, ambos nocivos à

manutenção do status quo estabelecido. Tendo a liberdade enquanto a competência e o

ambiente geradores do novo útil, a finalidade norteadora da pedagogia comportamentalista

não poderia ter outras diretrizes que não as apresentadas. Pois, ao intencionar levar o

indivíduo a fornecer respostas novas e eficazes aos estímulos (situações, problemas e

obstáculos) demandados pela sociedade, está sendo coerente com o que entende por educação,

ou seja, com o que entendem enquanto um processo de formação que ultrapassa o universo da

socialização. Onde, a dimensão educativa que ultrapassa a socializante, se caracteriza por

entender que o novo pode ser criado e que a vida em sociedade pode avançar para patamares

cada vez mais satisfatórios, tendo o homem a habilidade de construí-lo, estando num ambiente

livre de coações.

3.1.3.Valorização da aquisição de competências

Os conteúdos apreciados pela pedagogia que tem o conceito de liberdade

enquanto o ambiente e o exercício competente da criatividade valorizam (para a formação do

professor) a habilidade de criar estímulos (estratégias e procedimentos) que sejam

respondidos enquanto aprendizado pelo aluno. Para o ensino em geral, valorizam os objetivos

e competências. Essa pedagogia foca os objetivos segundo os quais um conhecimento ou

informação deva ser passado para o aluno, além da própria habilidade e competência como

conteúdo, já que são passíveis de ser ensinados. Para tanto, pode se valer de jogos, situações e

procedimentos que instaurem um ambiente propício para a aquisição e o desenvolvimento de

habilidades. O universo valorativo que valida e justifica esses conteúdos está centrado na

idéia de que os conflitos sociais são antes conflitos de conduta social, são ruídos passíveis de

ser tratados, e de que a função maior do cidadão é contribuir para o desenvolvimento de sua

sociedade. O foco nos jogos e em outras formas de exercícios de habilidades é justificado pelo

fato de que, antes de serem a repetição mecânica de padrões de comportamento do tipo

estímulo-resposta, o comportamento aqui é pensado enquanto motivação, o que deixa uma

margem de autonomia subjetiva do indivíduo, coisa que não se pensaria numa perspectiva

puramente mecanicista de comportamento. Os jogos e os exercícios servem, então, para

desenvolver competências comportamentais mais do que desenvolver habilidades técnicas.

Assim, temos, segundo os parâmetros que definimos, a característica de educação,

e não apenas de socialização, para a pedagogia comportamentalista, tendo a criatividade como
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a noção de liberdade que a caracteriza. E os conteúdos valorizados são aqueles que a

estimulem, habilitando o indivíduo não só a agir, mas também a valorizar um ambiente livre

de imposições arbitrárias. Sentido esse coerente com a concepção liberal de mundo e

sociedade.
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3.2 OS ESTRUTURALISTAS E A PEDAGOGIA LIBERTÁRIA

Vimos que, diante da pluralidade dos estruturalismos, a região de nosso interesse

é constituída por pensadores como Bourdier, Passeron, Saussure, Althusser e Foucault,

denominada como pós-estruturalismo, especificamente, o chamado estruturalismo cultural.

Os estruturalistas não trabalham com a noção de liberdade enquanto condição de

possibilidade, liberdade subjetiva ou qualquer outra forma de autonomia subjetiva. A estrutura

sistêmica se impõe às alternativas de transformação propostas por quaisquer agentes e atores

sociais. Esse poder se manifesta através da capacidade que têm os grupos ou classes

detentores de impor aos grupos ou classes dominados os sentidos legitimados (C/f CUNHA,

1979, p. 82), por intermédio, dentre outros, dos meios de comunicação de massa, da

doutrinação política, da religião e da educação escolar (C/f CUNHA, 1079, p. 83). A saída,

então, é sair do sistema vigente, que apenas reproduz as relações de dominação, pois a

liberdade só se desenvolve e efetiva num ambiente estruturado para tal. Haja vista que, sobre

uma estrutura arbitrária, só reproduziremos arbitrariedade. A liberdade é o exercício pleno da

autogestão: a plena horizontalização do poder, em que o homem, em coletividade, possa

traçar seus rumos sem a interposição de forças externas.

3.2.1. A concepção autogestionária de educação

Sendo a liberdade o exercício pleno da autogestão, o fundamento da concepção de

educação verdadeiramente não poderia deixar de ser a participação. Assim, o processo

pedagógico apontado pelo pensamento estruturalista centra-se na efetiva interação entre a

coletividade de alunos, os pais, e a comunidade em geral, na proposição dos objetivos e

conteúdos do processo. Isso instaura a verdadeira estrutura democrática sobre a qual a

legítima liberdade se dá. Essa concepção de educação baseia-se na idéia de que a comunidade,

envolvendo professores, estudantes e pais, descubra suas próprias alternativas educacionais e

aponte seus próprios projetos político-pedagógicos, sendo essa autonomia alçada de cada
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escola e de cada turma. Nesse sentido, temos que a concepção pedagógica proposta pelos

estruturalistas defende um sistema alternativo ao tutelado pelo Estado: a plena autogestão

pedagógica. Seria uma pedagogia antiburocrática, desprovida de regulações e normatizações

instituídas por qualquer ordenamento político que não seja a própria comunidade diretamente

envolvida. E mesmo na possível normatização comunitária, a tônica seria a horizontalização

do poder, pois só sobre uma estrutura liberta é que a liberdade se efetiva. Não esquecendo que

essa concepção não trabalha com a idéia de brechas na dominação pelas quais se possa

corroer a sustentação ideológica do sistema dominante.

Inseridos no sistema regular tutelado pelo Estado e pelos interesses privados, o

professor e a escola acabam reforçando os procedimentos exigidos pelo sistema dominante,

reproduzindo a violência do sistema. A complexidade estrutural das relações de dominação

torna o professor, paradoxalmente, vítima e verdugo da violência perpetrada pela dominação:

no exercício de suas atividades, ele tem que se sujeitar ao controle do aparelho burocrático e à

exploração de seu trabalho, e, ambiguamente, o exercício desse controle e das sanções,

composto pelas avaliações, reprovações, chamadas de freqüência e outros, o torna um agente

da violência. do próprio sistema. Em suma, inserido no sistema regular de ensino, o professor

é o instrumento da reprodução das desigualdades sociais em nível escolar (C/f

TRAGTENBERG, 1985 [A] p 42). Incorporada a esse sistema, a escola padece, condenada a

ser um aparelho de reprodução da dominação e espaço de efetivação da violência, em seu

nível simbólico, sobre a população. Mesmo que renove suas metodologias didáticas e amplie

seu âmbito de ação na sociedade, a escola tende a reproduzir as condições de existência social

(C/f TRAGTENBERG, 1985 [A] p 42). Essa sina não é exclusiva da educação básica, o

sistema superior de educação também se manifesta como multiplicador das relações de

dominação, sendo ainda mais impenetrável, dado o maior grau de especialidade e

complexidade burocrática. No geral, a universidade reproduz as relações de dominação não

apenas pela ideologia que propaga, mas pelos vassalos que verte para a sociedade (C/f

TRAGTENBERG, 1979 [B] p 78). Assim posto, o sistema escolar tutelado pelos interesses

dominantes se estrutura nos moldes da indústria cultural, em que o discente é a matéria-prima

e o egresso é a mercadoria, que tanto mais vale quanto mais tempo consumiu sua elaboração

pela retenção no aparelho escolar (C/f TRAGTENBERG, 1980, p. 55). Sob essa perspectiva,

o egresso da escola pública será sempre aquela “mercadoria” de menor valor. Haja vista a

escola pública, por ser a escola da massa popular, massa distanciada das fontes emanadoras da

cultura dominante, estar condenada a ser sempre a escola do menor capital cultural.
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3.2.2. A abolição dos mecanismos de reprodução da dominação

A finalidade não está em reformular o sistema educacional regular vigente nem

em revolucioná-lo de dentro para fora, pois este está condenado à reprodução, mas em

constituir um sistema alternativo, que liquide, já na semente, qualquer forma de opressão e

violência. Nesse sentido, a finalidade é desvincular o saber sistematizado ao longo da história

dos interesses da classe e do sistema dominante como um todo. Para tanto, a escola, enquanto

espaço de socialização e produção de novos saberes, tem que se estruturar em outros

paradigmas e sentidos que não aqueles que reproduzem a dominação. Assim, a finalidade da

pedagogia estruturalista está em conscientizar o homem e a coletividade de seu real poder e

em fomentar a criação de organizações horizontais cuja efetividade é a libertação popular.

As análises traçadas pelos autores ligados à teoria da violência simbólica sugerem

que apenas um modelo alternativo de educação pode superar os poderosos mecanismos de

reprodução da dominação capitalista. Assim sendo, a alternativa não está em reformular o

sistema de dentro pra fora, mas em estabelecer outro sistema de ensino que liquide, já no

nascimento, a semente de qualquer forma de opressão, vigilância e controle, pois qualquer

forma de controle pode tornar-se uma forma de reprodução da violência simbólica perpetrada

pelo sistema. A efetivação de uma realidade alternativa passa pela criação de estruturas

horizontais de organização onde professores, alunos e funcionários formem uma comunidade

real. Ou seja, a autogestão da escola pelos trabalhadores da educação – incluindo os alunos –

é a condição para que possamos construir um sistema de ensino que não reproduza a

dominação e suas formas de violência. Apenas um modelo de educação livre de controles

externos e superiores poderá reproduzir-se e desdobrar-se como realidade social antagônica à

dominação vigente.

Reafirmamos que, sob essa ótica, a liberdade é autogestão: a autonomia do

indivíduo e da comunidade em traçar seu rumo sem a interferência de determinantes externos

à vontade do indivíduo ou aos desígnios da comunidade. A liberdade só é possível se não

houver qualquer forma de imposição externa. Para tanto, o homem é conclamado a superar o

medo que o atrela a uma servidão voluntária, que o torna servo de uma organização política

totalitária (C/f TRAGTENBERG, 1985 [B] p 37–39). Nesse sentido, o professor, enquanto

homem engajado na tarefa de se contrapor à dominação vigente, tem que sair do sistema,

engajar-se numa pedagogia libertária e num sistema auto-regulado pelo povo. Seu papel será

exercido junto a um sistema autenticamente voltado para os interesses dos subalternos, não
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estando sujeito às tutelas do Estado ou dos interesses econômicos. Conseqüentemente, essa

corrente toma como modelo as ações em educação popular, como, por exemplo, as

desenvolvidas na Espanha, valorizando as experiências pedagógicas autogestionárias, que são

geralmente chamadas de libertárias.

3.2.3. Conteúdos e tarefas legitimados pelo interesse coletivo

O sentido e o conteúdo das tarefas pedagógicas devem ser apontados pela própria

comunidade escolar, levando em conta suas respectivas demandas, necessidades e realidade.

Para que se quebre a dinâmica da violência simbólica e da dominação cultural que se

manifesta principalmente na escolha de conteúdos e temas do interesse do sistema dominante,

deve-se, já na formulação do currículo, re-valorar os saberes e os sentidos propostos,

eliminando o sutil jogo da dominação que, por intermédio de diretrizes, planos de ensino,

objetivos, estratégias e avaliações, reproduzem as estruturas dominantes. Para tanto, é

fundamental que se tenha a efetiva participação da comunidade relativa à escola na

proposição dos objetivos, conteúdos e sentidos da educação.
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3.3 OS GRAMSCIANOS E A PEDAGOGIA CONTRA-HEGEMÔNICA

Vimos que Marx abre o caminho para que pensemos a liberdade em termos

efetivos, a libertação, que passa necessariamente pela transformação (revolução) das relações

de produção capitalista que negam o direito da grande massa da população ao exercício

autônomo de suas potencialidades humanas. Também vimos que Gramsci é um expoente do

marxismo ocidental, tendo sistematizado o conceito de “hegemonia”, inovando a reflexão

sobre a relação infra-estrutura/superestrutura. Não obstante, o pensamento gramsciano

comunga do ideário marxista no que tange à noção de liberdade efetiva: as condições

concretas de libertação. Porém, mesmo defendendo a necessidade da efetividade da liberdade,

e enquadrando essa discussão nos parâmetros conceituais da totalidade e da dialética, também

resgata elementos da noção kantiana de liberdade enquanto “condição de possibilidade”. Para

o pensador italiano, é possível medir o progresso das condições de vida do homem, o devir

positivo entre o passado e o presente, definindo essa possibilidade como a própria liberdade

(C/f GRAMSCI, 1981, p. 47). A noção de liberdade agora trabalhada sugere que ela não é

pensada apenas enquanto a superação do jugo capitalista, ela é pensada também enquanto a

própria condição de possibilidade dessa superação. No que se refere ao conceito de liberdade,

a contribuição de Gramsci foi resgatar o conceito kantiano de “condição de possibilidade”,

sem, no entanto, perder o traço característico do discurso marxista: a realidade da liberdade.

A corrente pedagógica de influência gramsciana foi, durante a década de oitenta,

uma das mais profícuas, em termos de inovação, e a mais presente, em termos de penetração

no ideário pedagógico de então. Essa amplitude fez com que o grupo por nós identificado

como pertencente se subdividisse em subgrupos de identidades fronteiriças, nos quais

tínhamos aqueles identificados como os ligados à crítica social dos conteúdos, os gramscianos

em geral e os ligados às metodologias alternativas de pesquisa. O conceito de liberdade é o

elo que a todos identifica enquanto inclusos na corrente pedagógica gramsciana, implicando

que também sejam comuns a concepção e a finalidade da educação. Todavia, o mesmo não

http://www.getpdf.com


253

acontecerá com a proposição dos conteúdos, pois apontaremos uma ligeira distinção entre os

ligados às metodologias alternativas com relação aos demais gramscianos.

O tom da discussão acerca da noção de liberdade que permeia o grupo gramsciano

é aquele levantado por Cury: a liberdade como uma categoria implícita ao real, sendo essa

idéia manifesta pelo recorrente uso do termo “brecha”. Isto é, a noção de liberdade, mesmo

não sendo explicitamente teorizada, estava sendo trabalhada quando se defendia, contra o

pensamento estruturalista, a existência de brechas no sistema dominante que justificariam e

incentivariam as ações dentro do espaço do próprio sistema dominante visando à

desconstrução do consenso em torno dos seus interesses. Nesse sentido, um traço marcante

subjacente ao discurso dos pedagogos gramscianos é a sugestão da liberdade como condição

de possibilidade para o avanço do processo revolucionário, sendo também a condição de

possibilidade do avanço daquele processo pedagógico que soma para a revolução. Pois, não

havendo a liberdade, cai-se na posição estruturalista, que tem subjacente a idéia de que o

sistema dominante é um todo estruturado sobre suas próprias relações de necessidade,

incorporando e caracterizando como reprodução de si mesmo qualquer ação desenvolvida no

seio de seu ambiente. São as brechas no sistema dominante que permitem à educação

contribuir para a ascensão do senso comum à consciência filosófica, haja vista o homem não

estar condenado a ter sua consciência determinada pela ideologia dominante.

Contudo, é importante frisar que, mesmo sugerida como condição de

possibilidade, a liberdade não é uma condição do real. Sob a ótica dos gramscianos, a

condição que permite as brechas é o caráter dialético - contraditório do real. Se fosse uma

condição do real, a liberdade implicaria uma concepção aberta de processo histórico: a

história como possibilidade. Destarte, a liberdade apenas sugerida como condição de

possibilidade não tem o aspecto que apresenta na discussão dos freireanos, pois, aqui, essa

dialética do real segue um sentido histórico teleológico, o avanço da luta de classes, enquanto,

para os freireanos, o sentido da história é decorrente dos projetos que foram possíveis de

efetivar.

O contexto teórico-filosófico no qual se situa a idéia da teleologia da história

enquanto avanço da luta de classes é o materialismo histórico-dialético cujo principal

sistematizador foi Karl Marx. Segundo sua ótica, a história é pensada enquanto o avanço da

luta de classes, sendo esta a manifestação do avanço dialético das forças produtivas. A

liberdade é pensada enquanto o inexorável processo de emancipação da classe trabalhadora,

advindo da própria dinâmica evolutiva do processo histórico que está apontado para a

libertação da classe trabalhadora do jugo dominante. Esse processo de libertação passa pela
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superação do trabalho alienado: a não apropriação pelo trabalhador dos frutos do seu trabalho,

frutos econômicos e culturais. A alienação do trabalho traz consigo a alienação do homem em

relação à sociedade e à história e o exclui do exercício do poder de sua própria força política,

deixando-o vítima passiva dos encaminhamentos propostos pela classe dominante. Nesse

sentido, a liberdade se manifesta também como possibilidade de superação da alienação que

corresponde a uma ascensão propositiva da consciência, em que deixa a consciência

fragmentada e ingênua, produzida pela alienação, para apreender uma consciência articulada e

inserida nos interesses coletivos de sua classe. Desse modo, a liberdade se efetiva pela

realização do trabalho não alienado e, concomitantemente, se efetiva também pelo

desenvolvimento participativo, o desenvolvimento material decorrente do trabalho

reconhecido pelo próprio trabalhador e que tem seus frutos socialmente distribuídos.

A corrente gramsciana de pedagogos é unânime nas críticas à teoria da reprodução

e aos seus reflexos no pensamento pedagógico. Em geral, a crítica mais recorrente é a de que

aquela teoria negligencia a dimensão contraditória do movimento do real (C/f CURY, 2000,

p. 13). A escola e os demais aparelhos ideológicos de Estado não são tidos como espaços

possíveis para a subversão da ordem dominante. Não é levantada a idéia de que tais aparelhos

também expressam em si as contradições da realidade histórica da qual são contemporâneos.

Munidos das noções de luta hegemônica e de contradição, que pressupõe a idéia de liberdade

enquanto condição de possibilidade, os gramscianos fiam-se nas possíveis brechas do sistema

vigente de dominação para, por elas, desestabilizar o consenso que confere a hegemonia aos

interesses dominantes. Portanto, não comungam da idéia de abandonar o sistema de educação

vigente por um projeto libertário alternativo. Pois será de dentro desse sistema que a luta entre

o projeto capitalista de dominação versus o projeto de libertação da classe trabalhadora deverá

se dar. Essa corrente aponta para a necessidade de se ressignificar o papel da escola e do

sistema de ensino dentro do jogo político de conquista hegemônica.

3.3.1. A educação é um instrumento de revolução

A educação é pensada como um instrumento revolucionário, pois toda relação

hegemônica passa necessariamente pela construção do consenso em torno das idéias da classe

dirigente, e este consenso tem no sistema de ensino um poderoso instrumento de propagação,

sistematização e consolidação. Assim sendo, a educação é um instrumento de luta para

estabelecer uma nova relação hegemônica, principalmente por ser a responsável pela elevação
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do nível cultural do proletariado e, conseqüentemente, pela formação de sua consciência de

classe, sem os quais a revolução não seria possível (C/f SAVIANI, 1986, p. 11).

A educação voltada aos interesses da classe trabalhadora permite a superação do

senso comum (uma concepção fragmentária, mecânica e simplista de mundo [C/f SAVIANI,

1986, p. 11]) pela consciência filosófica, a verdadeira consciência de classe. Essa educação

revolucionária que, por incorporar a noção de contradição, é a verdadeira educação dialética,

resgata o papel transformador da educação que um dia foi defendido pela própria burguesia,

quando da construção do consenso em torno de seu projeto de sociedade (C/f SAVIANI,

1986, p. 53). Assim, a escola é tida como o espaço de luta contra-hegemônica, luta que,

também travada em outros aparelhos, deslegitima a ideologia dominante, esvaziando o

consenso em torno de sua direção, estabelecendo uma ação contrária à reprodução e

perpetuação da hegemonia dominante.

Assim, a visão dos pedagogos gramscianos não entende o sistema escolar

regulado pelo Estado como um elemento necessariamente contrário a seus interesses. O

Estado, na figura de seus aparelhos ideológicos, nos quais incluímos o sistema escolar, como

já foi dito, são os espaços nos quais as contradições da dominação se manifestam. No lugar de

propor em um abandono do sistema regular de ensino a favor de experiências libertárias,

propõem a ocupação não só do sistema escolar, mas de todos os aparelhos de Estado a favor

da luta contra a dominação.

Nesse sentido, o professor tem um papel importantíssimo a cumprir dentro do

próprio sistema regular de ensino. Ele deve assumir o papel de agente de transformação,

desvendando e denunciando os mecanismos da construção da hegemonia burguesa. Deve

engajar-se na luta conduzir a escola a favor dos interesses da classe trabalhadora. O professor

é o agente da classe trabalhadora. A ação do educador deve conspirar (C/f RODRIGUES,

1986, p. 21) contra as forças dominantes, contra o saber estático e a incompetência. Pois,

assim agindo, estará ao mesmo tempo acirrando as contradições próprias da sociedade

capitalista e contribuindo para a formação política e técnico-científica do homem moderno.

3.3.2. O acirramento das contradições

O sentido do processo pedagógico é acirrar as contradições inerentes ao domínio

burguês, pois a hegemonia dominante se equilibra fragilmente sobre no consenso em torno de

suas idéias. É por pressupor que essa dominação não é uma estrutura hermética que se podem

identificar brechas no consenso sobre essa dominação. Por não trabalharem com a
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possibilidade de desconstrução da dominação, de dentro para fora dos próprios aparelhos

ideológicos, é que a leitura reprodutivista do real descambou para um certo pessimismo, para

a descrença nos resultados almejados pela ação política inserida na escola..

Além de estar implicitamente presente como condição de possibilidade, a

liberdade também é pensada enquanto emancipação da humanidade, que tem a dimensão da

libertação da opressão exercida pela classe dominante e a dimensão da emancipação diante

das limitações impostas pela natureza. Com relação à primeira, a finalidade da educação é

contribuir para a luta contra a hegemonia exercida pela classe dominante. Já com relação à

segunda dimensão, a finalidade da educação é contribuir para a universalização do saber

científico, tirando-o do círculo de interesses do capital e conduzindo-o aos reais problemas da

humanidade, que passam necessariamente pelos elementos obstaculizantes da libertação da

classe trabalhadora.

3.3.3. O conteúdo crítico-dialético

A tônica maior que norteará a discussão em torno dos conteúdos que o processo

pedagógico deve priorizar será dada pela noção de “Crítica Social dos Conteúdos”, corrente

pedagógica apontada por Libâneo como tendo sido sistematizada por Savianni, Cury e

Guiomar de Mello, a qual, em linhas gerais defende a escola pública de qualidade, voltada

para os interesses da população, contribuindo para a formação político-científica do

trabalhador, democratizando o acesso ao saber científico. Sob essa ótica, o enfoque curricular

do ensino deve valorizar a apreensão crítica dos saberes científicos, colocando-os a serviço da

sociedade. Prioriza-se uma compreensão histórica do processo de produção e disseminação do

saber, haja vista, tal compreensão elevar o nível de consciência da classe trabalhadora ao

instrumentalizá-la com a força do conhecimento científico, conhecimento esse que antes era

posse exclusiva da classe dominante, mesmo tendo sido socialmente produzido. Assim,

sugere-se um avanço crítico a partir da tradição científica moderna, que não deixa de dar

continuidade à tradição mesma. Observe-se, então, que essa postura é distinta da apresentada

pela corrente estruturalista, para a qual não só o saber, mas a própria ciência moderna trazem

consigo o germe da reprodução dos interesses dominantes. Nesse sentido, para os

gramscianos, o conteúdo curricular do sistema regular de ensino e este próprio sistema não

devem ser menosprezados em sua importância estratégica.

Paralela a essa perspectiva, temos a perspectiva conteudística sugerida pelos

pedagogos ligados às metodologias alternativas de pesquisa. Como vimos, a tônica desse
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segmento gramsciano é a participação: a interação intelectual/coletividade nas ações

apontadas para o desenvolvimento emancipatório de uma dada coletividade e para a classe

trabalhadora como um todo. Destarte, ainda que não se perca de vista a primazia da

universalização dos saberes científicos, temos uma maior abertura às proposições

comunitárias para o conjunto dos conteúdos a serem priorizados. Em outras palavras, abre-se

o espaço para uma maior valorização do senso comum, aqui não identificado como

necessariamente inferior à gramsciana “consciência filosófica”. Essa maior valorização do

saber popular aproxima esse segmento dos gramscianos à corrente freireana, pois, ambos

sugerem o respeito ao cabedal de saberes inerentes a cada comunidade, e a imprescindível

presença desses saberes - muitas vezes divergentes daqueles sistematizados pela modernidade

- na efetiva resposta participativa. Essa não diretividade, junto com a valorização da

participação da comunidade em geral – legitimando os encaminhamentos propostos -,

aproximam bastante as fronteiras entre o que definimos como os educadores associados às

metodologias alternativas com os associados à corrente freireana. Essa aproximação de

fronteiras é reforçada pela ocorrência de proximidades pessoais entre os integrantes dos dois

grupos decorrentes das identidades manifestas.

Todavia, para nós, o marco diferenciador entre ambos está na “abertura” da noção

de libertação. Um traço comum aos gramscianos é pontuar a revolução - preconizada nos

moldes materialista histórico-dialético – como a condição necessária para a liberdade efetiva

e para o avanço histórico. Por outro lado, os freireanos incorporavam a idéia de que o

processo histórico pode não apontar para o avanço humano, colocando sobre a

responsabilidade da existência singular o sentido desse processo. O sentido histórico do

processo de libertação não é balizado por um padrão predeterminado, por exemplo, pela

necessidade da revolução. Essa abertura não se encontrava nos educadores ligados às

metodologias alternativas.

Por fim, é importante salientar que nossa análise aponta uma certa dificuldade em

estabelecer, como o fez Libâneo, uma identidade entre Guiomar e os demais expoentes da

tendência critica social dos conteúdos. De imediato, nossa leitura aponta para o fato de que a

autora, já nos seus primeiros textos, defendia que a organização política contestadora não é

função da escola. Parece-nos que ela não trabalha com a idéia de arregimentar a escola, em

especial o sistema escolar público, como um aparelho de luta hegemônica. A preocupação

manifesta, desde seus escritos iniciais, foi a da competência técnica e da necessidade política

dessa competência. Segundo a ótica da autora, a principal tarefa do educador e a função

primordial da educação estão em fazer do sistema educacional e da educação por ele
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propiciada um instrumento de capacitação técnico-científica que emancipe o homem da

condição de pobreza material e intelectual.
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3.4 OS FRANKFURTIANOS E A PEDAGOGIA EMANCIPATÓRIA

As discussões levantadas pela chamada Escola de Frankfurt apontam a liberdade

numa dimensão sociohistórica: a liberdade como superação da alienação-reificação e como o

exercício socialmente responsável da autonomia individual. As duas dimensões relacionam-se

com a vida em sociedade e com os caminhos que a sociedade trilha ao longo de sua história.

Assim, por um lado, a liberdade é pensada enquanto emancipação, a libertação do jugo

imposto não apenas pelo sistema capitalista, mas também por qualquer outro sistema

sociopolítico que cerceie a autonomia humana; e, por outro, é pensada enquanto liberdade

subjetiva, cujo exercício se dá com responsabilidade social. A efetivação da liberdade

corresponde ao fortalecimento do mundo-da-vida, a revalorização das dimensões vitais e

éticas desprestigiadas pela racionalidade instrumental.

3.4.1. O processo pedagógico e a construção da qualidade de vida

A educação é pensada como ciência crítica, ou seja, como práxis: experimentação

e reflexão acerca da experimentação, levando em conta os aspectos sociais e políticos da

aplicação do saber produzido. É uma produção de conhecimento que à análise associa um

posicionamento. A pedagogia crítica não deixa de se basear na lógica e na validade empírica

dos conhecimentos produzidos e acumulados ao longo da história, porém reconhecendo que

tais conhecimentos sempre estão sujeitos a serem sopesados à luz dos interesses coletivos.

Assim, há uma oposição às pedagogias que se restringem a racionalidade instrumental; não só

aquelas fundadas no utilitarismo behaviorista, típicas das sociedades de consumo, mas

também aquelas fundadas na reificação de mitos que favorecem a manutenção de um

determinado status quo, típicas dos regimes totalitários. É uma pedagogia que pensa a

totalidade enquanto vida, não apenas enquanto produção e ação instrumental.
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3.4.2. A superação da alienação-reificação

Tendo a liberdade como superação da alienação-reificação e como o exercício

responsável da autonomia, a finalidade maior do processo pedagógico crítico é a construção

da qualidade de vida humana coletiva, pois é pensado enquanto aquele processo de formação

e produção de conhecimento que permitirá à relação indivíduo-sociedade engendrar uma nova

racionalidade. A pedagogia crítica visa conduzir o homem ao conhecimento e domínio

racional de si e do seu meio, esclarecendo-o sobre os mecanismos alienantes e reificantes

presentes na sociedade, contribuindo assim para que, historicamente, tais mecanismos se

extingam. Sendo esse esclarecimento dos condicionamentos das estruturas e dos processos

existentes nos sistemas sociais e a percepção das possibilidades de transformação propositiva

desses sistemas o próprio processo de sua emancipação.

3.4.3. A ciência crítica

O conteúdo maior é a própria crítica: a compreensão sopesada das teorias e dos

conhecimentos científicos, a visão contextualizada sociohistoricamente dos saberes e das

proposições científicas. Nesse sentido, não se furta a abordar os conhecimentos que

possibilitam a técnica e a ação instrumental, quando necessária, todavia, não os apresenta

reificados, mas como frutos de um processo sociocultural e, portanto, têm que ter também sua

validade e funcionalidade legitimadas pelos sentidos demandados coletivamente.
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3.5 OS PERSONALISTAS-FENOMENÓLÓGOS E A PEDAGOGIA DA

TRANSCENDÊNCIA

Vimos que a corrente fenomenológico-existencialista de filosofia, que no Brasil

também trabalhou alguns elementos do personalismo de Mounier, comunga de uma noção de

liberdade que denominamos subjetiva existencial, pois a fundamentam na capacidade de a

subjetividade autodeterminar o cerne significativo de sua existência. Inserida nesse contexto

conceitual, a corrente pedagógica que denominamos personalista-fenomenológica concebe o

homem como pura possibilidade existencial, haja vista que nenhuma entidade o determina. O

homem é o que ele efetiva dentro do seu universo factual, o homem é o que ele pode. No

exercício de sua liberdade, o homem amplia seu leque de possibilidades, podendo

ressignificar o mundo à sua volta e reorganizar as estruturas factuais. Assim, a liberdade é

transcendência: é a projeção de nossas significações alternativas aos fins determinados pelas

estruturas vigentes. A liberdade é a condição de possibilidade e a transcendência em ato. A

condição de possibilidade não está apenas na natureza dialética do real, está também na

capacidade humana de refletir fora dos esquemas determinados pela ideologia.

3.5.1. Educação como processo e projeto existencial e coletivo

O processo pedagógico é concebido enquanto oportunizador de uma leitura crítica

e plural da realidade, para que o educando possa ampliar seu horizonte significativo e seu

leque de possibilidades. O processo já é em si uma re-valoração cultural. O processo

pedagógico é processo e projeto: é processo por se dar numa dinâmica orientada e é projeto

pelo fato de que essa orientação está sempre aberta a novas significações. Os aspectos de re-

valoração e abertura crítica conferem à concepção fenomenológica de educação um caráter

hermenêutico: o processo pedagógico é pensado enquanto ação de compreensão da gênese

dos sentidos e significados das estruturas do mundo (C/f REZENDE, 1990, p. 52).
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3.5.2. O existir autêntico num mundo aberto

O intento da pedagogia, que tem a liberdade como noção de transcendência, é

levar o educando a um existir autêntico. Para tanto, intenciona desenvolver nele a reflexão

crítica. Expandindo na sociedade essa postura, teremos a realização da revolução cultural,

que, todavia, não é uma revolução nos moldes materialista histórico-dialético, pois, segundo

Rezende (1990, p. 94), “a fenomenologia tem dificuldade em acreditar no alcance plenamente

revolucionário de outras correntes, deterministas, materialistas, ou apenas evolucionistas”.

Seguindo esses balizamentos, a educação poderá atingir uma de suas principais metas:

contribuir para a superação da alienação. Educar não poderia ter outro sentido senão o de

construir os sentidos do processo de humanização, e, para tanto, é preciso ressignificar os

existentes e re-estruturar o mundo vigente, segundo um projeto intersubjetivo.

3.5.3. A valorização da diversidade

Para atingir as finalidades acima expostas, a pedagogia fenomenológica valorizará

como conteúdo a diversidade de cultura e de visões de mundo apresentadas ao educando, para

que ele faça suas próprias opções da forma mais consciente e crítica possível. Outro elemento

a ser valorizado por essa pedagogia é a crítica sobre as relações e forças que conduzem e

mantêm a alienação, entendendo por crítica uma análise liberta da ideologia dominante e

pautada por um olhar hermenêutico. Em suma, essa pedagogia valoriza como conteúdo a

compreensão dos sentidos que estruturam o real. A aprendizagem vai consistir em buscar o

sentido que se articula nos símbolos presentes na sociedade, procurando apreendê-los através

das diversas relações semânticas manifestas pela cultura. Assim, temos a aproximação entre

aprendizagem e compreensão, pois é importante salientar que, como afirma Rezende (1990, p.

51), “a fenomenologia praticamente identifica a aprendizagem e a compreensão”.
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3.6 OS FREIREANOS E A PEDAGOGIA DA LIBERTAÇÃO

A liberdade, na perspectiva freireana, é pensada enquanto processo de libertação.

Vimos que o conceito de comunhão enquanto unidade fundamental definia o telos do

processo de atualização da essência humana. Porém, esvaziada do conteúdo personalista, a

noção de liberdade abandona a idéia de transcendência à realidade concreta, própria do

humanismo apriorístico e do diálogo personalista, incorporando, por sua vez, a idéia de luta

de classes. Nesse sentido, a liberdade é entendida como libertação, que, por não escorar-se na

perspectiva materialista histórico-dialética, é tida como um processo aberto, movido pela

dialética subjetividade-objetividade, na qual a liberdade se efetiva pela proposição

subjetivamente autônoma e objetivamente emancipada dos caminhos a serem seguidos pela

história. Essa sua abertura não dissocia a libertação dos indivíduos da transformação da

sociedade e assume os riscos relativizantes que a radical defesa da alteridade e da

multiculturalidade traz consigo. A noção de liberdade enquanto libertação corresponde não só

à superação da dominação burguesa, mas também à construção autônoma do homem em sua

singularidade, seu enriquecimento cultural e espiritual. Essa construção se efetiva em

condições concretas de emancipação, como, por exemplo, a existência de tempo livre (C/f

GADOTTI, 1997, p. 135) na ordem do cotidiano, benesse até aqui só desfrutada pela classe

dominante.

3.6.1. Educação enquanto processo de conscientização e libertação

A educação é pensada enquanto processo dialético. Todavia, abandonando a

teleologia da história, a dialética, aqui, não corresponde a uma síntese necessariamente

positiva: a história é possibilidade. Então, a efetivação dos projetos de autonomia e libertação

estão à mercê do processo de desenvolvimento da conscientização individual e,

concomitantemente, da libertação social, isso tudo sem estar seguindo um fio condutor que

teleologicamente determine, a priori, o sentido do desenvolvimento histórico. Destarte, a
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educação é pensada enquanto processo permanente de conscientização individual e coletiva.

O processo pedagógico é proposto como permanente espaço de construção do sujeito e de

transformação da sociedade.

3.6.2. A humanização

A pedagogia de Freire é aquela que explicitamente buscou a liberdade como

fundamento; assim, a finalidade de sua pedagogia, seja em qualquer uma das duas

perspectivas possíveis de recepção de sua obra, é a da instauração, desenvolvimento e

efetivação da liberdade. Nesse sentido, a leitura personalista – exemplificada pelos

educadores católicos - apontará como finalidade da educação a libertação enquanto comunhão

e a leitura aproximada ao marxismo – exemplificada por Gadotti - apontará como finalidade a

libertação enquanto concreta autonomia subjetiva e objetiva. Não estamos apontando a

conscientização como a grande finalidade da pedagogia freireana pelo fato de a entendermos

como a própria essência do processo, ou seja, mais do que ser o telos projetado, a

conscientização é, enquanto processo de abertura - e percepção - para o mundo e a vida, o

conteúdo fundante do processo pedagógico em Freire; isso quer dizer que os saberes e

conhecimentos se legitimam diante da força que podem emprestar ao processo de

conscientização.

Na leitura personalista, o processo pedagógico tem por finalidade também a

instauração do diálogo, cuja característica é a radicalidade da humildade, do amor e da fé e

sem os quais a comunhão não se efetiva, ou seja, não se atualiza a unidade fundamental

homem-mundo-divindade.

Na leitura aproximada ao marxismo, a instauração do diálogo também é uma

finalidade correlata à libertação. Todavia, aqui, mais do que apontar a humildade, o amor e a

fé, o diálogo aponta para a superação coletiva da alienação que obstaculiza a conscientização

sobre as opressões. A preocupação em superar a alienação também é um discurso de outras

correntes: os gramscianos, fenomenólogos e frankfurtianos e estruturalistas. A diferença está

no que se entende por alienação. Para os gramscianos e estruturalistas, a noção de superação

da alienação está vinculada diretamente à superação das relações de produção capitalistas; já

para os frankfurtianos, a alienação, enquanto reificação, é presente também nos ordenamentos

políticos do bloco socialista (que, grosso modo, eram identificados como capitalismo de

Estado), advindo a alienação-reificação de uma base mais profunda que as relações de

produção: a racionalidade instrumental. Já para os freireanos e fenomenólogos, a alienação

http://www.getpdf.com


265

está também no âmbito da própria consciência, inerente ao existir inautêntico ou não

conscientizado. Assim, ao apontarmos que a finalidade da educação é a superação da

alienação, devemos entender que essa não é apenas aquela provocada pela divisão social do

trabalho, mas pelas estruturas culturais e pela postura não questionadora do indivíduo diante

do seu mundo significativo.

3.6.3. Conteúdos e tarefas legitimados pela participação

A preocupação com o desenvolvimento do processo de conscientização permeia a

proposta conteudística da corrente freireana, seja em sua vertente personalista ou aquela mais

próxima ao marxismo. O foco não é o conhecimento enquanto dado, mas o conhecimento

enquanto ferramenta de emancipação. O conhecer está associado à conscientização: o

conhecimento deve servir de instrumento para a ampliação da visão sobre si mesmo, sobre sua

comunidade e o mundo. Assim, mesmo que não negue as possibilidades propositivas do

sistema de ensino regulado pelo Estado, e mesmo que não defenda a saída radical do sistema

regular, como propunham os estruturalistas, a corrente freireana coincide com estes na

perspectiva libertária que a participação da comunidade escolar na construção do currículo já

traz em si, no entanto distinguindo-se daqueles por reconhecer a autonomia subjetiva do

homem, que diferencia radicalmente sua postura da dos estruturalistas. A perspectiva

freireana sugere que a superação da educação bancária se dá já a partir da construção

democrática do currículo, na participação em apontar os conteúdos e enfoques a serem

trabalhados no processo ensino-aprendizagem. Como salientamos acima, essa valorização da

participação como legitimadora da importância dos conteúdos também estreita as fronteiras

entre os freireanos e os pedagogos ligados às metodologias alternativas de pesquisa. Percebe-

se em ambos uma abertura às conjecturas populares, valorizando-se o diálogo e conferindo

um caráter não diretivo ao processo pedagógico.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS E POSSÍVEIS CONCLUSÕES

Este trabalho teve como o objeto maior a investigação da subjacência dos

conceitos de liberdade nos discursos pedagógicos no Brasil, na década de oitenta, constituindo

o conceito de liberdade como categoria, e teve como hipóteses de trabalho a idéia de que o

discurso pedagógico brasileiro no período ramificava-se em seis correntes principais (a

comportamentalista, a estruturalista, a gramsciana, a frankfurtiana, a personalista-

fenomenológica e a freireana) e a idéia de que a concepção, a finalidade e o conteúdo

propostos para a educação pelos discursos pedagógicos no Brasil são reflexos dos conceitos

de liberdade, respectivamente, subjacentes. Concluindo-o, temos que, analisando os

resultados propiciados, podemos defender os seguintes juízos:

O uso da categoria liberdade propiciou uma nova classificação para o panorama do

pensamento pedagógico nos anos oitenta, somando-se aos já existentes. Notamos que os

panoramas anteriormente traçados usavam como padrão referencial uma determinada posição

ideológica. Com a aplicação da liberdade como categoria de análise, pudemos engendrar um

quadro analítico para a produção pedagógica dos anos oitenta que não se torne obsoleto com o

fenecer das simpatias ideológicas.

O uso da categoria liberdade precisou o lugar teórico de correntes de mesmo matiz

ideológico. No Brasil, país de recente formação universitária e ainda de pouca tradição na

investigação filosófica, muitas vezes se confundem as posições teóricas com as opções

ideológicas. A introdução da categoria liberdade na análise dos discursos permitiu-nos uma

melhor compreensão das identidades conceituais do pensamento pedagógico nos anos oitenta.

O uso da categoria liberdade distinguiu as concepções, as finalidades e os

conteúdos propostos por correntes pedagógicas subsidiadas por matrizes filosóficas correlatas.

A referida falta de tradição na pesquisa filosófica no Brasil conduz, muitas vezes, a conflitos

de interpretações sobre os encaminhamentos e propostas levantados pelos discursos teóricos,

em especial os pedagógicos. O uso da categoria liberdade precisou as distinções de

perspectivas entre discursos fundamentados em princípios teórico-filosóficos de genealogia
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comum. Tal precisão pode conferir mais consistência aos futuros estudos sobre a teoria

pedagógica por encaminhá-los com mais rigor às fronteiras conceituais dos discursos

manifestos.

A aplicação da categoria liberdade demonstrou que o uso de categorias advindas

do universo conceitual filosófico para a análise dos discursos pedagógicos estabelece um

lugar próprio para o trabalho da análise de cunho filosófico, distinguindo-o do lugar da análise

sociológica e antropológica, precisando, assim, um lócus próprio para a filosofia da educação.

Uma das dificuldades na pesquisa em filosofia da educação é precisar o seu lugar próprio.

Muitas vezes a reflexão filosófica sobre educação fica restrita a uma historiografia dos

clássicos sobre educação e conhecimento, outras vezes confunde-se com a análise sobre

nichos culturais e sociopolíticos (temas que seriam propícios para uma antropologia da

educação ou uma sociologia da educação), e algumas vezes perde-se em elucubrações de

caráter teológico-humanista, confundindo educação com estrita formação moral.

A introdução da categoria liberdade enquanto um conceito filosófico demonstrou

que a análise com categorias importadas do conceitual filosófico contribui para precisar as

possíveis distinções entre discursos de mesmo matiz ideológico. Assim como ocorreu com o

uso da categoria liberdade na análise do pensamento pedagógico no Brasil dos anos oitenta, é

possível precisar outras distinções entre diversos grupos discursantes usando-se diferentes

categorias filosóficas, precisando as possíveis distinções entre discursos de matrizes

filosóficas correlatas.

A análise das contribuições de nossa pesquisa nos remete à percepção de suas

limitações. Além do limite de horizonte de compreensão do próprio autor, pudemos

identificar alguns pontos que obstaculizaram uma maior amplitude do assunto tratado. Uma

dessas limitações é o recorte histórico dado aos anos oitenta. Apesar de defendermos que a

década de oitenta representou um período de inovação e construção de uma identidade própria

para o pensamento pedagógico nacional, reconhecemos, entretanto, que outros períodos

também foram marcantes em nossa história das idéias pedagógicas. De imediato poderíamos

citar os anos trinta, os anos setenta e os recentes anos noventa, cada uma dessas décadas com

suas especificidades históricas, merecedoras da análise de suas respectivas produções teóricas

a partir da liberdade enquanto categoria. Todavia, abrangendo-as, estaríamos envolvendo

praticamente todo o século vinte, em que a escolha de um objeto de tal extensão denotaria

uma petulância não condizente com um trabalho que se pretende de razoável rigor

investigativo e que teve de ser realizado num período não maior que quatro anos de pesquisa,

permeado pela assistência às disciplinas obrigatórias e eletivas. Esse corte nos anos oitenta

http://www.getpdf.com


268

nos fez deixar de fora nomes como Anísio Teixeira, Durmeval Trigueiro e outros. Ele também

impossibilitou a análise sobre o percurso intelectual dos autores aflorados nos anos oitenta e

de lá até a atualidade, impedindo-nos de identificar possíveis mudanças em relação às

posições tomadas. Percebemos claramente como era presente a influência de Gramsci,

percebemos como eram recorrentes conceitos como hegemonia, dialética e revolução; no

entanto, hoje, supomos que já não estejam tão presentes nos discursos dos discursantes da

época. Porém, ao estabelecermos o corte na década de oitenta o movimento desses conceitos

não pôde ser analisado.

Outro limite que merece saliência especial é o fato de não termos avaliado a

prática efetivada, ficamos apenas no âmbito do que está publicado. Nossa pesquisa, por ter um

caráter mais teórico, não adentrou no universo das práticas efetivadas na época. Porém, uma

análise de caráter mais histórico poderia desvelar uma gama de informações e conhecimentos

sobre a relação entre discurso e prática. Para tanto, uma pesquisa histórica poderia se valer de

documentos quase que desprezíveis para uma investigação teórica, tais como anotações de

aula, planejamentos, acervos fotográficos e videográficos e outros tantos registros que

pudessem se constituir como documentos históricos. Uma pesquisa baseada na análise de

dados empíricos e documentos poderia confrontar os discursos com a efetivação da prática

pedagógica discursada.

Por fim, voltada que está para o universo da teoria pedagógica, mais uma

limitação desta pesquisa se dá por não discutir a relação entre educação e ensino. Como

apontamos na introdução deste trabalho, incorporamos no conjunto dos autores trabalhados

aqueles que, explícita ou implicitamente, trabalharam com o conceito de liberdade. Depois de

termos apresentado os resultados desta pesquisa, se tornou mais compreensível nosso recorte

em relação a discussão sobre ensino. Supomos que os estudos sobre o universo da

transposição didática esclarecem os mecanismos e procedimentos cognitivos, próprios da

relação aluno-professor, que melhor permitam a transposição ou socialização de

conhecimentos e conteúdo. Parece-nos que, antes da psicologia cognitiva e dos estudos em

transposição didática, não seria claro, ou até mesmo possível, estabelecer a distinção entre

socialização e educação. Para nós, a importância dos estudos cognitivos está no fato de que

antes deles as questões pedagógicas - relacionadas que eram às questões de projetos de

sociedade, homem e história – pareciam estar imbricadas com os problemas de teoria do

conhecimento e tudo isso, por sua vez, imbricado com os grandes sistemas filosóficos.

Portanto, antes da separação pedagogia/teoria-do-conhecimento, seria desnecessário e até

impossível distinguir educação de socialização. Pois a teoria que se formulava sobre o
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conhecer estava quase sempre ligada a um complexo conceitual maior que a justificava e a

fundamentava em relação a uma ética e a uma teoria política, que muitas vezes eram os

pilares estruturadores do próprio sistema filosófico que a formulara. A discussão sobre o

sentido da educação, por fazer parte das questões propostas para a realidade como um todo,

também era determinada por tais pilares.

Um breve olhar sobre a relação teoria do conhecimento e filosofia da educação, ao

longo da história da filosofia, sugere-nos como ambas poderiam estar imbricadas. Tomando

Platão como primeiro exemplo, temos que a teoria da anamnésis fundamentava a proposta

pedagógica para a polis justa: a socialização da música, da ginástica e do que o filósofo

ateniense entendia por boa poesia contribuiria para a formação do homem virtuoso, aquele

que traz à luz de seu intelecto as verdades que orientam a vida humana, verdades estas

presentes, a priori, na alma. O processo pedagógico proposto, cumprindo seu papel ético e

político, se justificava pelo princípio de que o conhecer é o dar à luz tais verdades. Saindo do

mundo clássico e adentrando na cultura cristã, temos em Agostinho a idéia de que a expansão

do evangelho, a socialização universal do ideário cristão, é o próprio sentido da educação cuja

efetivação conduz a instauração da socialização do amor fraterno, onde, o saber que nos

levará a tal patamar não advém do intelecto e muito menos da experiência, é um dom revelado

pelo “Magister” àqueles que Nele crêem. Abdicando das noções de conhecimento a priori e

da revelação, temos Locke propondo a teoria das idéias simples e complexas. A partir de suas

experiências, o homem complexifica sua sistematização sobre os dados adquiridos,

ascendendo dos níveis mais analógicos de sistematização para os mais abstratos. Sendo o

conhecer as verdades fruto do esforço individual de sistematização das experiências, o

processo pedagógico proposto tem por sentido valorizar esse esforço individual. Assim, a

teoria educacional cumpre seu papel ético-político dentro do ideário utilitarista, reforçando o

valor do indivíduo, da liberdade privada e do trabalho. Abrindo a filosofia contemporânea,

temos Hegel propondo uma teoria dialética do conhecimento: a relação sujeito-objeto avança

progressivamente, ao longo do tempo, de tal forma que o avanço dos modos de conhecer do

homem avança dialeticamente com a complexidade do mundo. A educação humana segue

esse movimento progressivo, correspondendo em seus modos às fases do conhecimento

manifestas pelo espírito humano.

Representando um período da história do pensamento ocidental, cada um dos

filósofos citados construiu um grande sistema teórico que procurava abarcar os campos da

inquietação humana, fundamentando o conhecer em algum princípio metafísico. Todavia,

com o advento do positivismo e do Círculo de Vien,a a fundamentação metafísica para o
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conhecer foi perdendo cada vez mais espaço na reflexão filosófica, fato que coincide com o

avanço da psicologia experimental e da neurologia. Atualmente, a grande maioria das

questões levantadas pelo discurso filosófico não mais problematiza ou se fundamenta em

alguma teoria do conhecer. A investigação sobre as formas e os mecanismos de socialização e

aculturação, que antes recebiam um status muitas vezes ético-metafísico no discurso dos

grandes sistemas filosóficos, agora tem áreas específicas de produção de saber, tais como a

sociologia e a antropologia. Supomos que, na atualidade, a investigação sobre as formas e os

mecanismos do conhecer tem na psicologia cognitiva e na neurociência as áreas propícias

para a produção de saberes. O foco na problemática da socialização de um determinado

conteúdo didático não está dentro do universo que as questões como autonomia subjetiva,

tensão dialética sujetividade/objetividade, história como possibilidade ou determinação,

transcendência à facticidade e outras relacionadas às questões referentes à tensão

necessidade/liberdade e até mesmo à criação do novo útil, abordam.

Retomando o “Na vida 10, na escola 0”, de Terezinha Carraer, como exemplo de

uma reflexão ligada aos problemas da didática e do ensino, temos, grosso modo, que a

questão levantada no livro é que a criança desescolarizada, por processos outros de

socialização que não o da escola regular, compreende o conceito de quantidade por

intermédio de algoritmos (procedimentos cognitivos) distintos dos repassados pela escola.

Cabendo, então, ao ensino regular reconhecer a validade desses processos alternativos e levar

a criança ao conhecimento e à aplicação de um novo algoritmo. Ou seja, inseri-la num outro

processo de socialização do conceito de quantidade, processo esse que, por se escorar em

informações e saberes mais elaborados e sistematizados, será mais eficiente, no conjunto das

respostas que a sociedade demanda para o homem contemporâneo, do que seu conhecimento

anterior. Para tanto, a autora apresenta uma série de análises sobre o procedimento de

apreensão do conteúdo por parte do educando, salientando as possíveis dificuldades surgidas

nessa aprendizagem, decorrentes de uma transposição didática que não observou o ritmo e os

caminhos percorridos pelo educando em sua experiência de vida. Aponta também uma série

de estratégias que, levando em conta o andamento do processo cognitivo de apreensão dos

conceitos matemáticos, possibilitam ao professor melhor conduzir seu aluno para a passagem

dos algoritmos incorporados por sua vivência para aqueles sistematizados pela ciência

tradicional.

Destarte, independentemente de se entendemos que o sujeito tem autonomia ou

não diante das forças inerentes às estruturas nas quais está inserido, se é a subjetividade que

determina a objetividade ou vice-versa, se a história é um campo de possibilidades ou um
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caminho determinado, ou até mesmo se o novo útil é uma reprodução ou não do existente,

temos que o conceito de quantidade será mais bem socializado por intermédio das pesquisas

da Profa. Terezinha Carraer.

Todavia, a formulação de princípios no âmbito do que entendemos por educação

depende diretamente das incorporações que façamos acerca de questões como autonomia,

subjetividade, liberdade e outras tantas que a reflexão filosófica nos permita. Haja vista que o

que se pode propor e abraçar sobre a concepção, finalidade e conteúdo de uma referida

proposta pedagógica variará de acordo com o que se entende por questões como liberdade,

necessidade, subjetividade, objetividade, história e sociedade, e sobre tais não cabe a certeza

absoluta e inquestionável de que, no sistema de numeração indo-arábico, a posição de um

algarismo indica a quantidade de dezenas que ele representa.

Podemos sugerir que a reflexão define-se como educação quando tem subjacente

ao seu discurso alguma proposição referente à liberdade, mesmo que não use essa palavra. A

reflexão em torno da contribuição das pesquisas em transposição didática e didáticas

específicas sugere-nos que, mesmo que a reflexão acerca do ensino seja do âmbito geral da

pedagogia, nem toda reflexão pedagógica é do âmbito do ensino.

Portanto, somos levados a crer que, não se esgotando no âmbito do ensino e da

socialização, a discussão sobre a educação deve se propor a analisar os elementos que

conferem uma significação intencional ao discurso pedagógico. Ao abordarmos tais

elementos, estamos transcendendo as questões sobre o conhecer ou sobre os métodos de

construir o conhecimento. Assim posto, a discussão sobre educação deve se confundir com o

próprio filosofar a educação. Podemos também inferir que a subjacência do conceito de

liberdade é o fundamento da identidade de um discurso como sendo do âmbito da educação e

não do ensino.

A percepção dos limites e das lacunas deste trabalho apontam novas questões que

poderiam ser abordadas num outro trabalho. A primeira não poderia deixar de ser a utilização

da categoria liberdade para determinar a distinção entre educação e ensino. Para nós, a

pesquisa filosófica é de suma importância para investigar uma possível distinção identitária

entre os dois conceitos.

Outra questão deixada em aberto, para ser futuramente trabalhada, é a análise das

modificações sofridas pelas tendências e pelos autores aqui abordados até a atualidade. Nesta

pesquisa, já percebemos o movimento de alguns conceitos em Pedro Rabelo que, nas

primeiras reflexões, apontava um maior envolvimento por parte dos professores como a chave

para os problemas da qualidade da educação e, depois, numa leitura estruturalista, a própria
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função dispensada à escola numa sociedade capitalista é que a condena ao fracasso,

desenvolvendo, a partir de então, a idéia de participação. Também temos o exemplo de

Moacir Gadotti, que inicia seus estudos claramente influenciado por uma perspectiva

personalista-fenomenológica de diálogo e, depois dos estudos na Europa, aproxima-se do

conceitual freireano. Se focássemos o percurso como um todo de um determinado autor ou

dos autores de uma determinada corrente, não se restringindo apenas à década de oitenta,

poderíamos estudar o percurso, por exemplo, de Dermeval Saviani, que também inicia seus

estudos influenciado pela fenomenologia e, depois, a partir dos anos oitenta, torna-se um dos

maiores entusiastas do pensamento gramsciano no Brasil. O protótipo dessa análise do

movimento dos conceitos trabalhados por um educador, esboçamo-lo no texto sobre Paulo

Freire. Lá, por sentirmos a necessidade de precisar o conceito de libertação, fomos procurar

nos seus escritos iniciais as primeiras formulações sobre liberdade. Seria extremamente

pertinente realizar o mesmo trabalho com outros autores nacionais. Por exemplo, com

Guiomar N. de Mello que, no início dos anos oitenta, era apontada como uma das principais

representantes da crítica social dos conteúdos, que vimos ser de ascendência gramsciana, e,

nos anos noventa, moveu-se na defesa da educação com qualidade, associada às propostas de

um novo liberalismo. A análise do movimento dos conceitos e das idéias trabalhadas por

nossos educadores se justifica pelo fato de que por ela podemos compreender ainda melhor o

conjunto das teorias pedagógicas produzidas ou aplicadas no Brasil, enriquecendo a

incorporação dessas idéias e conceitos no universo da prática pedagógica brasileira.

Essa questão sugere o estudo da própria confrontação dos discursos com a

efetivação da prática pedagógica discursada. Seria pertinente investigar as dificuldades e os

obstáculos a essa efetivação prática, bem como a própria viabilidade de alguns discursos para

o âmbito das políticas educacionais governamentais, do sistema regular de ensino e para a

realidade de sala de aula do sistema regular. Nossa pesquisa buscou identificar os conceitos de

liberdade subjacentes aos discursos pedagógicos, apontando a relação entre tais conceitos e a

concepção e finalidade pedagógicas propostas. Caberia agora investigar o quanto se efetivou

do proposto. Esta pesquisa se justifica pelo fato de poder dar mais consistência às futuras

propostas pedagógicas, podendo impedir que a forte abstração se torne um obstáculo à sua

realização, frustrando os agentes envolvidos. Também poderia contribuir para a compreensão

dos mecanismos socioculturais que ascendem um determinado discurso ao status de

hegemônico, mesmo que não se encontre contemplado nas práticas reais.

Nesse sentido, outra questão a ser levantada seria a investigação do que causou o

fenecimento da aplicação do ideário de Gramsci no discurso pedagógico brasileiro. Este
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trabalho demonstrou, por intermédio da grande incidência de autores, a importância ea

penetração do pensamento gramsciano na década de oitenta. Atualmente, tal ideário já não se

manifesta nos discursos com a presença de antes. A análise do percurso conceitual de

determinados autores ligados a este ideário bem como a relação entre o que foi discursado

com o que foi praticado, pode ocorrer, desvelando os mecanismos que conduziram o ideário

gramsciano ao seu atual esmaecimento. Esse trabalho poderia ser realizado também com

relação ao discurso escolanovista, ao tecnicista e a tantos outros que possam ter sido

hegemônicos em algum momento da história das idéias pedagógicas.

Por fim, podemos ter como tarefa usar a categoria liberdade para analisar

qualquer período histórico não só do Brasil, mas de outras sociedades. Por exemplo, parece-

nos ser interessante uma pesquisa sobre o conceito de liberdade nas idéias pedagógicas da

América Latina. Assim como a relação entre tais idéias e a dinâmica de sua história política

recente. A integração latino-americana, apontada não apenas pela possível consolidação do

Mercosul, mas também pelo recente alinhamento da maioria dos governos às bandeiras mais

nacionalistas, traz-nos como inquietação a pretensão de políticas sociais integradas, em que as

políticas educacionais têm um papel de suma importância. Isso justifica o estudo das

diversidades discursivas em torno da educação visando nos compreendermos melhor, para

que possamos melhor nos integrar. O uso da categoria liberdade pode incitar à reflexão em

torno de nossa autonomia cultural diante dos modelos e ideários europeus e estadunidenses.

Finalizando, reafirmamos a idéia de que a educação é o espaço de possibilidades e

não a efetivação de determinações necessárias; assim sendo, ela não transcende apenas ao

âmbito da domesticação e dominação, mas também às determinações factíveis e históricas que

pesem sobre indivíduos e coletividades. Se o ensino e a socialização de saberes estão

determinados pela realidade histórico-cultual de um povo e de uma sociedade, tornando-se

algo necessário para a estabilidade e a sobrevivência de suas respectivas sociedades, a

educação é o espaço de construção do não necessário, o espaço que possibilita a efetivação de

alternativas às ordens necessárias determinadas pela realidade histórico-social de uma dada

sociedade ou período histórico. Não estamos, com isso, revalidando o credo ingênuo de que a

educação tudo pode, o que defendemos é que, se é possível atribuir aos indivíduos e às

sociedades o poder de projetarem para si um devir alternativo àqueles que as ordens

necessárias determinam, tem-se que pensar, também, como possível, um espaço de formação

de valores e saberes igualmente alternativos: é esse espaço de formação que denominamos de

educação.
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A liberdade é uma palavra que se transforma em conceito quando se carrega de

sentido. Os sentidos podem ser inúmeros e até antagônicos entre si. Todavia, o que não se

pode perder de vista é que a palavra sem sua circulação nas idéias e nos corações será, como

tantas outras, apenas uma palavra que, como tantas outras, cai em desuso, perde significado e

fenece. Palavras como dor, dominação, exploração e tristeza, persistem já há algum tempo,

seria interessante a insistência na palavra liberdade, mesmo que, de imediato, isso não aponte

nenhum caminho para a superação da dor, da dominação, da exploração e da tristeza.

Entretanto, desconfiamos que, sem a reflexão sobre a liberdade, o significado de tais palavras

perdurará por muito mais tempo. Assim, resta a todos nós, que nos damos ao ocioso trabalho

da reflexão dita filosófica, insistir, nem que sejamos movidos pela própria insistência, na

especulação em torno da liberdade.
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APÊNDICE A: Lista de Artigos Pesquisados

PESQUISA BIBLIOGRÁFICA POR AUTOR

REF AUTOR TÍTULO

REVISTA EDUCAÇÃO E SOCIEDADE

1. a10 n29 jul 88 Águeda B Ohle Deb. O Estado e universidade: a luta pela
sobrevivência na escola pública

2. a.6 n18 ago
84

Agueda B Ohle O isolamento social da universidade

3. a.4 n.10 set 81 Alberto H Medina Problemática Universitária: México
4. a.4 n.12 set 82 Alceu Ferrari Pré-Escola para salvar a Escola?
5. a.2 n.5 jan 80 Alceu R Ferrari Lúcia

B V Gaspary
Distribuição de oportunidades de
educação pré-escolar no Brasil

6. a.7 n20 abr 85 Aldemir Gracelli Burocracia: Estrutura de Dominação ou
Submissão

7. a.1 n.4 set 79 Aloysio Amâncio e
Antônio A F Quadra

Educação médica continuada: limites,
limitantes limitações.

8. a.1 n.2 jan 79 Ana M Marques,
Ligia C. Mendonça

Lília B Carneiro
Marta Gil e Regina

Agune

A crise da escola na sociedade capitalista
contemporânea

9. a.5 n14 mai
83

Ana Mª Canesqui Práticas pedagógicas referentes à
sexualidade e à reprodução

10. a.4 n.10 set 81 Ana Maria Skeff Universidade: a pesquisa como Ideologia
11. a10 n29 jul 88 Ana W P C

Mendonça, Isabel A
O Lellis

Da estrutura do ensino à educação
brasileira: reflexões sobre uma prática

12. a.2 n.5 jan 80 Angel Pino Sirgado Uma pedagogia para o menor
marginalizado

13. a.2 n.7 set 80 Antonio A F Quadra Relação médico-paciente: o ovo da
serpente

14. a.6 n19 ago
84

Antonio Faundez Notas sobre a cultura escrita e o processo
de alfabetização nas Ilhas São Tomé e

Príncipe
15. a.3 n.9 mai 81 Antonio J Severino Deb. Os equívocos do novo sistema de

preparo de especialista em educação
16. a.1 n.2 jan 79 Antonio M. Rezende Administrar é Educar ou... Deseducar
17. a.4 n13 dez 82 Antonio J Severino A problemática educacional brasileira e a

questão didática no ensino superior
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18. a10 n32 ab 89 Aparecida J Gouveia Educação: território livre ou ocupado?
19. a.1 n.3 mai 79 Arabela C Olivem Sistemas de educação e modelos de

mobilidade social: os casos da Inglaterra,
EUA e Brasil

20. a.7 n21 ago
85

Arabela C Oliven O estudo da classe média na sociologia da
educação

21. a.8 n25 dez 86 Beatriz Couto e
Gama

A acumulação de capital simbólico

22. a.5 n15 ago
83

Betty Oliveira Aprendendo a ser Educador
Técnico+Político

23. a.9 n26 abr 87 Betty Oliveira Alguns impasses da socialização do saber
na Educação de Adultos

24. a.2 n.7 set 80 Caio Túlio Costa O que é o anarquismo
25. a.9 n27 set 87 Carlos B Martins ESTRUTURA E ATOR: A TEORIA DA

PRÁTICA EM BOURDIEU
26. a10 n34 dz 89 Carlos B Martins Surgimento e expansão dos cursos de

administração no Brasil (1952-1983)
27. a.1 n.3 mai 79 Carlos H. Brandão Eva viu a luta: algumas anotações sobre a

pedagogia do oprimido e a educação do
colonizador

28. a.6 n19 ago
84

Carlos R Brandão Os caminhos cruzados

29. a.3 n.9 mai 81 Carlos R J Cury Deb. A propósito de Educação e
Desenvolvimento Social no Brasil

30. a.4 n.12 set 82 Carlos R J Cury Comemorando o “Manifesto dos
Pioneiros da Eucação Nova/32”

31. a.8 n25 dez 86 Carlos R Jamil Cury Tendências do ensino no Brasil hoje
32. a.1 n.2 jan 79 Carlos R. Jamil Cury Categorias possíveis para uma

aproximação do fenômeno educativo
33. a.1 n. 1 set 78 Carmem S. Vidigal IDEOLOGIA E INTELECTUAIS EM

GRAMSCI
34. a.7 n22 set

dez 86
Carmen S V Moraes Luiz Pereira: um educador no front

35. a10 n32 ab 89 Cecília A L Collares,
Ma. A A Moisés

Educação, saúde e formação da cidadania
na escola

36. a.7 n20 abr 85 Cecília Collares,
Maria A Moysés e

Gerson Z Lima

Saúde escolar e merenda: desvio do
pedagógico?

37. a.6 n18 ago
84

Cecília M Hirchzon e
Maria L Gilberti

Deb. Psicanálise e Paulo Freire

38. a.9 n26 abr 87 Célia F S Linhares Os protagonistas da pedagogia escolar:
suas convergências e divergências

39. a.4 n13 dez 82 Célia P de Carvalho A questão do ensino noturno
40. a.5 n14 mai

83
Célia P de Carvalho e

Doris A Silva
JE Quando o operário faz educação

41. a.4 n.10 set 81 Celso Ferreti Considerações Críticas a respeito da
Orientação vocacional

42. a.9 n26 abr 87 Celso J Ferreti Deb. Equipe interdisciplinar, educação e
ideologia
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43. a.1 n.3 mai 79 Celso Rui Beisiegel Paulo Freire: elementos para a discussão
do tema: pedagogia e antipedagogia.

44. a.2 n.5 jan 80 César A. Ramos Tecnocracia e escola
45. a.1 n. 1 set 78 César augusto Ramos Propriedade e autoridade
46. a.9 n26 abr 87 César Paiva Escolas de língua alemã no Rio Grande do

Sul, o nazismo e a política de
nacionalização

47. a.7 n21 ago
85

Clarice Nunes A gestão política dos profissionais da
educação: uma revisão histórica

48. a.7 n20 abr 85 Cláudia G de Lemos Teorias da diferença e teorias do déficit:
os programas de intervenção na pré-escola

e na alfabetização
49. a.4 n.12 set 82 Cléria M M Castro *Projeto Eco-1º Grau- uma Proposta de

Introdução do Componente Economia no
Ensino de 1º Grau

50. a10 n32 ab 89 Cristian Cox D. Autoritarismo, mercados y conocimiento:
evolución delas políticas de educación

superior em Chile em los ‘80
51. a.8 n24 ago

86
Dácio T Lôbo Júnior Sobre as relações entre questões da

Educação e do Populismo: Uma
contribuição crítica à freire

52. a10 n30 ag 88 Daniel Filmus Democratización de la educación; proceso
y perspectivas

53. a.7 n22 set
dez 86

Darcy Ribeiro Pedagogia vadia

54. a.1 n.4 set 79 Décio Saes Perspectivas da pós-graduação em
ciências humanas no Brasil: uma reflexão

preliminar
55. a.3 n.8 jan 81 Dermeval Saviani Extensão universitária: uma abordagem

não-extensionista
56. a.5 n15 ago

83
Dermeval Saviani Deb. Competência Política e

Compromisso Técnico ou (o pomo da
discórdia e o fruto proibido)

57. a.4 n.12 set 82 Dora B Barrancos Elites Liberais e Ensino Fundamental:
Brasil e Argentina 1860/1890

58. a.6 n17 abr 84 Doris A Silva Jean Paul Sartre: O marxismo numa
leitura libertária

59. a.2 n.6 jun 80 Doris Accioly e Silva População e economia: a ideologia do
controle populacional de Malthus e

Simonsen
60. a.2 n.7 set 80 Doris Accioly e Silva

& Lúcia B Monteiro
Mulher e política

61. a.4 n.12 set 82 Edmundo F Dias Deb. O Parecer Ferraz e o ensino pago
62. a.1 n.2 jan 79 Elba S. de Sá Barreto Tradição tecnológica e sistema de ensino

no Brasil
63. a.5 n15 ago

83
Eliane Barreto,

Marina Gritz, Suzana
Vieira e Vera Pagliari

A interação Terapeuta-paciente em
contexto de terapia fonoaudiológica

64. a.9 n27 set 87 Elizabeth C Freitas A estrutura de poder interno na
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universidade: as propostas para sua
democratização, dos anos 60 à atualidade

65. a10 n29 jul 88 Elizabeth Cassimiro
de Freitas

Subsidiando a análise da estrutura de
poder interno da UFPE

66. a.7 n20 abr 85 Eloísa M Hofling A cidadania em livros didáticos de estudo
sociais

67. a.6 n17 abr 84 Elza Nadai O Projeto Republicano de Educação
Superior e a Universidade de São Paulo

68. a.6 n19 ago
84

Elza Nadai Análise da prática pedagógica – O ensino
de História no 2º grau: Problemas,

deformações e perspectivas
69. a.7 n22 set

dez 86
Eni Orlandi Leitura – Questão lingüística, pedagógica

ou social
70. a.5 n16 dez 83 Eni Pulcinelli Orlandi Deb. A Escola e suas medições: como se

usa o material didático
71. a10 n33 ag 89 Eunice R Durham Os desafios da autonomia universitária
72. a.1 n. 1 set 78 Evaldo Amaro Vieira Poder e Educação
73. a.1 n.2 jan 79 Evaldo Amaro Vieira Estado e política social
74. a.4 n.12 set 82 Evaldo Vieira Por uma história da educação que esteja

presente no trabalho educativo
75. a.1 n.2 jan 79 Fermino F Sisto

Nestore Codenotti
Carlos A J Costa
Teresinha C N do

Nascimento

Testes psicológicos no Brasil: que medem
realmente?

76. a.2 n.5 jan 80 Fernando C Garcia Teoria da organização e centralismo
democrático: os limites do ortodoxo

77. a.1 n.4 set 79 Fernando C P Motta As organizações burocráticas e a
sociedade

78. a.5 n14 mai
83

Fernando C P Motta Rese. Que otra escuela

79. a.8 n23 abr 86 Fernando P Motta Tecnoburocracia e a educação formal
80. a.4 n.12 set 82 Flávio Luizetto Cultura e Educação Libertária no Brasil

no início do século XX
81. a.8 n24 ago

86
Flávio Luizetto O movimento anarquista em São Paulo: A

experiência da escola moderna n.º 1
(1912-1919)

82. a.8 n25 dez 86 Franco Basaglia O homem no pelourinho
83. a.6 n17 abr 84 Gilberto de Carvalho Deb. Atitude que um educador não deve

tomar
84. a.6 n17 abr 84 Gilberto de Carvalho Deb. Poema dedicado à toda universidade

burguesa
85. a.9 n27 set 87 Guadelupe T Bertussi México: Estado laico, Iglesia y educación
86. a.1 n.2 jan 79 Guiomar N. de Mello Fatores intra-escolares como mecanismo

de seletividade no ensino de 1º. Grau.
87. a10 n32 ab 89 Hebe M C Vessuri Administrar la calidad acadêmica de la

universidad latinoamericana
88. a.5 n14 mai

83
Heinz P Gerhardt Angicos – Rio Grande do Norte – 1962/63

– A primeira experiência com o”Sistema
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Paulo Freire”
89. a10 n29 jul 88 Heinz-Joachim

Heydorn
Introdução à tradução alemã do “Discurso
da Servidão Voluntária”de E. de laBoétie

90. a.3 n.8 jan 81 Heinz-Peter Gerhardt Alfabetização em Guiné-Bissau
91. a.4 n11 jan 82 Helena B Albertini e

Milton J de Almeida
A participação do aluno no processo
educativo: uma experiência concreta

92. a.2 n.7 set 80 Helena P Dias Por um discurso da mulher
93. a.8 n23 abr 86 Heloisa Fernandes Deb. Educadores do corpo e pastores da

morte
94. a.2 n.5 jan 80 Henrique Rattner Planejamento de ciência para o

desenvolvimento: comentário crítico
95. a10 n32 ab 89 Iracy S Picanço Trabalho e educação. E a nova LDB?
96. a.1 n.3 mai 79 Irene A R Cardoso A reforma universitária e a Universidade

de São Paulo
97. a.2 n.5 jan 80 Izabel Hernandez Discriminación étnica y educación em

américa latina
98. a.2 n.7 set 80 Jacques R Velloso Socialização e trabalho: escola e produção

capitalista
99. a.7 n22 set

dez 86
Jacques Velloso Dependência e educação comparada

100. a.8 n25 dez 86 Jacques Velloso Financiamento do ensino superior e
constituinte

101. a10 n30 ag 88 Jacques Velloso Anova LDB da educação e o
financiamento do ensino: pontos de

partida
102. a.5 n16 dez 83 João Carlos Canuto Deb. A extensão rural numa perspectiva

de educação popular
103. a.4 n.12 set 82 Joaquim B Fontes

*Notas sobre o Ensino da Literatura:
Gramática, Texto e Retórica

104. a.4 n.12 set 82 Jorge Roux Treinamento, Empresa e Hegemonia
105. a.5 n15 ago

83
José Aguiar Barros A ilusão operária no paraíso do direito

106. a.4 n13 dez 82 José C S Filho Diretrizes curriculares para a formação
inicial do professor de escolas de 1º e 2º

graus
107. a.1 n.2 jan 79 José C Santos Filho Estruturas emergentes de ensino superior
108. a.2 n.6 jun 80 José Carlos Ferreira Saúde e política nacional de ciência e

tecnologia
109. a10 n29 jul 88 José Carlos Libâneo Carta do Prof. José C Libâneo
110. a.1 n.4 set 79 José Dias Sobrinho Universidade e classes médias: aspectos

do caso brasileiro
111. a.6 n17 abr 84 José E Romão Materialismo Dialético e Psicanálise
112. a10 n30 ag 88 José E. Romão Deb. Municipalização do ensino e salário-

educação
113. a.4 n.10 set 81 José Joaquín Bruner Modelo Cultural y Universidad em el

Autoritarismo: Notas para um Debate
114. a.7 n20 abr 85 José M A Barros O reino do crime
115. a.2 n.6 jun 80 José M Aguiar Barros Mais uma vez: a utilização política-
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ideológica da delinqüência
116. a.9 n27 set 87 José M O Silva Manoel Bomfim e a sociedade do futuro
117. a.2 n.7 set 80 José Nilo Tavares Educação e imperialismo no Brasil
118. a.2 n.6 jun 80 José W Germano Ciência e capitalismo: simples notas

teóricas
119. a.6 n18 ago

84
José W Germano Acerca dos conceitos de modo de

produção e formação econômico-social
120. a10 n32 ab 89 José W Germano Thompson e o método de Marx
121. a.1 n.4 set 79 Lafayette de Moraes

e Maria L R D
Carvalho

A universidade empresa e as concepções
de Mary Parker Follet

122. a.4 n11 jan 82 Laura da Veiga Os projetos educativos como projetos de
classe: Estado e universidade no Brasil

(1954-1964)
123. a10 n32 ab 89 Layment G d Santos Deb Informática e educação: na

encruzilhada
124. a10 n30 ag 88 Laymert G do Santos Papert, as máquinas e o movimento
125. a10 n33 ag 89 Leandro Lajonquière A clínica psicopedagógica entre o saber e

o conhecimento
126. a.1 n. 1 set 78 Leo Kessel Nossa posição sobre educação pré-escolar
127. a10 n29 jul 88 Letícia B Canêdo Deb. A administração escolar entre a

realidade e a aparência
128. a.4 n11 jan 82 Lia Fukui, Efigenia

Sampaio e Lucila
Brioschi

Escolarização e sociedade: um estudo de
excluídos da Escola

129. a.1 n.3 mai 79 Ligia C Moraes Leite Encontro com Paulo Freire
130. a.3 n.9 mai 81 Lílian A Wachowicz Deb. A formação do educador
131. a10 n32 ab 89 Lillian M P C Ramos A democratização do ensino na zona

rural: uma experiência pioneira
132. a10 n33 ag 89 Lúcia Bruno Acerca do indivíduo, da prática e da

consciência da prática
133. a.5 n15 ago

83
Lúcia Mª W Neves O estado e a privatização do ensino:

Mecanismo de Sustentação da Empresa
Privada de Ensino

134. a.6 n18 ago
84

Luís Alfredo Galvão Ciência, Ética e Política

135. a.1 n.4 set 79 Luiz Alfredo Galvão A crítica da política
136. a.8 n23 abr 86 Luiz Antonio Cunha A educação nas constituições brasileiras:

Análise e Propostas
137. a10 n33 ag 89 Luiz Antonio Cunha A questão da interdisclinaridade: notas

para a reformulação dos cursos
depedagogia

138. a.3 n.9 mai 81 Luiz Antonio Cunha A organização do campo educacional: as
conferências de educação

139. a.4 n.10 set 81 Luiz Antonio Cunha Sobre Educação e Desenvolvimento
Social no Brasil: Crítica da Crítica e

Autocrítica
140. a.4 n.12 set 82 Luiz Antonio Cunha Deb. Pelo Ensino Público e Gratuito
141. a.5 n15 ago Luiz Antonio Cunha A Reforma da Universidade Brasileira
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83 vista de dentro
142. a.1 n.4 set 79 Luiz Antônio Cunha Notas para uma leitura da teoria da

violência simbólica
143. a.2 n.5 jan 80 Luiz Antônio Cunha Quem educa os educadores
144. a.7 n22 set

dez 86
Luiz C Bazílio A Arquitetura do desmonte – Uma

proposta de remoção do entulho
institucional

145. a.4 n13 dez 82 Luiz C de Freitas Pedagogo, psicólogo escolar e análise
experimental do comportamento:

limitações ideológicas e perspectivas
146. a.7 n22 set

dez 86
Luiz C de Freitas Notas sobre a especificidade do pedagogo

e sua responsabilidade no estudo da teoria
e prática pedagógicas

147. a.9 n27 set 87 Luiz C de Freitas Deb. Projeto histórico, ciência pedagógica
e “didática”

148. a10 n33 ag 89 Luiz C Freitas A questão da interdisplinaridade: notas
para a reformulação dos cursos

depedagogia.
149. a.4 n13 dez 82 Luiz P M Lopes Yes, nós temos banana
150. a.4 n.12 set 82 Luiz Pinguelli Rosa Deb. A questão da implantação do ensino

pago nas Universidades Federais
151. a.5 n14 mai

83
Mª B Franco, Mª S
Durigan e Marelene

Orth

Áreas críticas e distorções do ensino de II
grau no Município de São Paulo

152. a.9 n26 abr 87 Mª C A Barbosa Escola unitária, a moda “primavera-86”
153. a.8 n25 dez 86 Mª Isabel da Cunha Deb. Reflexões sobre a educação de

professores como prática da supervisão
pedagógica

154. a.9 n27 set 87 Mª J P M de Almeida Deb. Guia curricular – contribuição à
prática docente ou documento oficial?

Reflexões sobre o ensino de física
155. a.9 n26 abr 87 Mª Papaléo, Rosetta

Mammarella e
Dorilda Grolli

Educação libertadora: utopia e alienação
na escola particular

156. a10 n33 ag 89 Ma. Da Ibarrola Relaciones entre la escuela e el trabajo:
discusiónde enfoques y categorias de

análisis
157. a10 n34 dz 89 Ma. Rita N S Oliveira Teorias da educação e a prática

pedagógica
158. a.4 n13 dez 82 Marcela Gajardo Educación chilena y régimen militar:

itinerário de câmbios
159. a.9 n27 set 87 Marco Lammerink

Geraldo Prinsen e Mª
de Diego

Educación popular em Nicarágua: um
proceso em marcha desde la educación

formal
160. a.8 n25 dez 86 Marcos A da Silva Deb. A Universidade é um lugar de

trabalho
161. a10 n33 ag 89 Marcus V Cunha Uma contribuição ao estudo dos

movimentos estudantis
162. a.7 n20 abr 85 Maria A Pereira Deb. Os vinte anos de regime autoritário e
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sua influência na Universidade brasileira
163. a.7 n20 abr 85 Maria A Queiroz Desacertos da Educação – o professor e o

ensino rural
164. a.5 n16 dez 83 Maria A Silva O Curriculo de 2° Grau e a estrutura

social brasileira
165. a10 n34 dz 89 Maria da Glória Gohn Assessoria aos movimentos populares:

mediações necessárias
166. a.6 n19 ago

84
Maria Damasceno A prática educativa popular da igreja e as

dificuldades desta em lidar com a
diferenciação econômica do campesinato

167. a.5 n16 dez 83 Maria L A Fávero Universidade: poder e participação
168. a10 n30 ag 88 Maria L A Fávero Da universidade ‘modernizada’ à

universidade ‘disciplinada’: Acton e
Meira Mattos

169. a.7 n22 set
dez 86

Maria L B Franco A função Social do ensino técnico
agrícola

170. a.5 n16 dez 83 Maria L G Nogueira A gênese da escola pública: - elementos
para uma economia política da educação

171. a.3 n.9 mai 81 Maria L M Covre A formação do administrador – um estudo
da educação enquanto técnica organizat

172. a.6 n17 abr 84 Maria L M Covre Tecnocracia e Educação: “Recursos
humanos” e “direitos sociais”

173. a10 n29 jul 88 Maria L P B Franco,
Dagmar M L Zibas

Educação-produção: as distorções do
sistema

174. a.4 n13 dez 82 Maria L R Giovanni Área de Estudos Sociais: uma proposta de
trabalho para o 1º grau

175. a.2 n.7 set 80 Maria N Mascellani Quem educa o educador
176. a.9 n26 abr 87 Maria R Maluf Deb.Alfabetização na pré-escola:

conceitos e preconceitos
177. a10 n34 dz 89 Mariano F Erguita La economia y el discurso sobrela

educación
178. a.2 n.5 jan 80 Marilena de S Chaui Ideologia e Educação
179. a.9 n27 set 87 Marli E D A André A pesquisa no cotidiano da escola e o

repensar da didática
180. a.5 n16 dez 83 Marluce Medeiros Organização racional do trabalho e

educação
181. a10 n34 dz 89 Martin Baethge Novas tecnologias, perspectivas

profissionais e autocompreensão cultural:
desafios à formação

182. a.1 n. 1 set 78 Maurício Tragtenberg Francisco Ferrer e a Pedagogia libertária
183. a.1 n.2 jan 79 Maurício Tragtenberg Violência e trabalho através da imprensa

sindical
184. a.1 n.3 mai 79 Maurício Tragtenberg A delinqüência acadêmica
185. a.2 n.7 set 80 Maurício Tragtenberg O conhecimento expropriado e

reapropriado pela classe operária
186. a.3 n.8 jan 81 Maurício Tragtenberg Educação e política: a proposta

integralista
187. a.7 n20 abr 85 Maurício Tragtenberg Relações de poder na escola
188. a.7 n21 ago Maurício Tragtenberg O discurso da servidão voluntária
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85
189. a.8 n23 abr 86 Maurício Tragtenberg Marx/Bakunin: ou marxismo e

arnaquismo
190. a.6 n19 ago

84
May G Ferreira e Mª

Costa Fêlix
Deb. Como ampliar o espaço político das
faculdades de educação da região norte?

191. a.8 n23 abr 86 Michael W Apple O computador na Educação: Parte da
solução ou parte do problema?

192. a.1 n.4 set 79 Michel Thiollent Aspectos sociais da didática universitária
193. a.2 n.7 set 80 Michel Thiollent Crítica da racionalidade e reavaliação de

tecnologia
194. a.3 n.9 mai 81 Michel Thiollent Uma contribuição à pesquisa – ação no

campo da comunicação sociopolítica
195. a.1 n. 1 set 78 Miguel de la Puente Estudo sobre a psicologia da motivação de

Carl Rogers
196. a.2 n.6 jun 80 Miguel de La Puente Aprendizagem “receptivo-significativa”

de David P Ausubel: uma avaliação crítica
197. a.4 n11 jan 82 Miguel G Arroyo A reforma na prática (A experiência

pedagógica do Mestrado FAE-UFMG)
198. a.1 n.2 jan 79 Miguel G. Arroyo Administração da Educação, Poder e

participação.
199. a.2 n.5 jan 80 Miguel G. Arroyo Operários e educadores se identificam:

que rumos tomará a educação brasileira?
200. a.5 n16 dez 83 Milton J Almeida Deb. O ensino público não é nem público

nem gratuito
201. a.6 n18 ago

84
Milton J Almeida Informatica e Segurança: profetas do novo

viver fascista
202. a.1 n.2 jan 79 Mirian L. M. Leite Quem foi Maria Lacerda de Moura?
203. a.7 n20 abr 85 Miton J de Almeida Deb. Treinamento: a Política da Servidão
204. a.1 n. 1 set 78 Moacir Gadotti Revisão crítica do papel do pedagogo na

atual sociedade brasileira (Introdução à
pedagogia do conflito)

205. a.1 n.4 set 79 Moacir Gadotti Ação pedagógica e prática social
transformadora

206. a.3 n.8 jan 81 Moacir Gadotti Concepção dialética da educação e
educação brasileira contemporânea

207. a.8 n25 dez 86 Nalma Baldin Formação teórica e prática pedagógica do
professos de História

208. a.4 n.10 set 81 Neidson Rodrigues Estado e Educação no Brasil
209. a.4 n11 jan 82 Neidson Rodrigues Autonomia e universidade: uma questão

política
210. a.8 n24 ago

86
Nelson R dos Santos Deb. VIII Conferência Nacional de Saúde

(O poder municipal no rumo do Sistema
Unificado de Saúde)

211. a.2 n.6 jun 80 Newton C Balzan Sete asserções inaceitáveis sobre a
inovação educacional

212. a10 n32 ab 89 Nicholas Davies Municipalização do ensino de 1º. Grau no
estado do RJ

213. a.9 n27 set 87 Nilda Alves O conteúdo e o método nos livros
didáticos de 1ª a 4ª série do 1º grau
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214. a.4 n.10 set 81 Nilson R Costa Leis Sociais, Saúde e Hegemonia
215. a10 n32 ab 89 Olgamir F de

Carvalho
A escola como mercado de trabalho: uma
contribuição ao debate sobre a formação

do educador
216. a.1 n.3 mai 79 Olgaria C F Matos Estado e Espetáculo
217. a.2 n.7 set 80 Olgária F Matos Teoria crítica e dominação
218. a.4 n.10 set 81 Oscar Jara H Educación Popular: La Dimensión

Educativa de la Acción, Política
219. a.4 n.12 set 82 Oscar Terán O pensamento de Aníbal Ponce no

Marxismo Latino-Americano
220. a.2 n.7 set 80 Osório Marques Do associativismo à consciência de classe

(Educação rural de adultos)
221. a.6 n19 ago

84
Paollo Nosella Aspectos teóricos da pesquisa

educacional: da metafísica ao empírico,
do empírico ao concreto

222. a.4 n11 jan 82 Paolo Nosella A dialética da administração escolar
223. a.5 n14 mai

83
Paolo Nosella Deb. Compromisso político como

horizonte da competência técnica
224. a.8 n23 abr 86 Paolo Nosella Deb. Educação tradicional e educação

moderna
225. a.1 n.3 mai 79 Paulo de T. Santos Pedagogia do oprimido e educação do

colonizador
226. a.1 n. 1 set 78 Paulo Freire A alfabetização de adultos: é ela um

quefazer neutro?
227. a.9 n26 abr 87 Paulo Ghiraldeli Jr Introdução à evolução das idéias

pedagógicas no Brasil
228. a.8 n23 abr 86 Paulo Ghiraldelli Jr Deb. Reelaboração da didática e história

concreta
229. a.8 n24 ago

86
Paulo Ghiraldelli Jr Deb. Avara teimosa (debatendo com

Paolo Nosella)
230. a.3 n.8 jan 81 Pedro Demo A pobre educação pobre - alguns

problemas de falta de recursos
231. a.9 n26 abr 87 Pedro Demo Deb. Agruras e futuro do INEP
232. a.3 n.9 mai 81 Pedro L Goergen Pesquisa em educação: sua função crítica
233. a.1 n.2 jan 79 Pedro L. Georgen A universidade, sua estrutura e função
234. a.7 n22 set

dez 86
Petronilha G e Silva A formação do operário negro

235. a.3 n.9 mai 81 Rabah Benakouche Regulação econômica e formas de
propiedade

236. a.2 n.7 set 80 Raquel Gandini Industrialização e educação: educação
hoje: mercadoria

237. a.5 n15 ago
83

Raquel P C Gandini A didática do esquecimento

238. a.7 n21 ago
85

Raquel P C Gandini Participação ou legitimação

239. a.8 n24 ago
86

Raquel P C Gandini Ideologia e burocracia na rotulação de
estudantes

240. a10 n33 ag 89 Raquel P C Gandini “Produtividade” e autonomia na pesquisa
em ciências humanas e em educação
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241. a.5 n16 dez 83 Regina H F Campos A norma escolar e linguagem da criança
242. a.3 n.8 jan 81 Regina Zilberman Literatura infantil e ensino
243. a10 n33 ag 89 Reginaldo Morais Marx, Trabalho,conhecimento e educação:

algumas notas
244. a10 n30 ag 88 Reinaldo de M Cunha Ensino de biologia no 2º. Grau: da

competência ‘satisfatória’ à nova
competência

245. a.5 n15 ago
83

Remy Fontana Governo Amin – Um voto de
desconfiança – A “Opção pelos

pequenos”como meio de realizar a política
dos grandes

246. a.5 n15 ago
83

Rita R de Carvalho Democracia, Estado e pensamento
autoritário no Brasil.

247. a.1 n. 1 set 78 Robert Henry Srour Por uma (re)elaboração do conceito de
modo de produçã

248. a.5 n14 mai
83

Roberto J Richardson Pobreza rural, desenvolvimento e
educação

249. a.6 n18 ago
84

Roberto Lira Filho Maxr e o Direito

250. a.4 n13 dez 82 Roberto Romano Progressismo e conservadorismo.
Questões sobre a universidade

251. a.8 n24 ago
86

Roberto Romano Pressupostos autoritários da Constituição
e da Educação no Brasil

252. a.7 n21 ago
85

Rodolpho Caniato Ato de fé u conquista do conhecimento

253. a.5 n14 mai
83

Rosário Di Gregório
e Silvio Manfredi

*Uma experiência concreta de Educação
para os trabalhadores na Itália

254. a.8 n24 ago
86

Roseli Fischmann Educação, alimentação e economia: uma
relação de coerência ou contradição?

255. a10 n33 ag 89 Rosetta Mamarella Educação de adultos e a legalização da
marginalidade escolar: o que a realidade

da escola mostra
256. a.3 n.8 jan 81 Rosiska de Oliveira Os movimentos sociais reinventam a

educação
257. a10 n34 dz 89 Rubens Machado Jr. Pé na caminhada: um sermão

modernizado?
258. a10 n34 dz 89 Salvador M Sandoval A crise sociológica e a contribuição da

psicologia social ao estudo dos
movimentos sociais

259. a.1 n.3 mai 79 Sarah S. Teles Um projeto populista para o ensino: a
universidade do trabalho

260. a.7 n22 set
dez 86

Sarita A Moysés Alfabetização – Estratégia do código ou
confronto da história

261. a.7 n22 set
dez 86

Sérgio A S Leite O papel dos “especialistas” na escola
pública.

262. a.7 n20 abr 85 Sérgio Haddad Ensino Supletivo
263. a.5 n14 mai

83
Sílvia T M L Colab Ideologia no nível individual

264. a.2 n.6 jun 80 Sílvia T Maurer Lane Uma redefinição da psicologia social
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265. a.6 n19 ago
84

Silvio A S Gamboa Anternativas metodológicas em elejercicio
de la investigación eucativa: um análisis

epistemológico
266. a.4 n.10 set 81 Sizenando A Silveira Organização Cultural e Espaço

Democrático
267. a.9 n27 set 87 Sofia L Vieira O público. O privado e o comunitário na

educação
268. a.6 n19 ago

84
Sonia A A Marrach Visão do mundo dos ferroviários

aposentados e seu mundo
269. a.5 n15 ago

83
Tânia Piacentini *Literatura e Ensino: algumas

considerações
270. a10 n29 jul 88 Thereza Marini Deb. As disciplinas humanas nos

currículos de formação de profissionais da
área de saúde

271. a.8 n25 dez 86 Valdemar Sguissardi Escola, democracia e trabalhadores
272. a.1 n.3 mai 79 Vanilda Paiva Do “problema nacional” às classes

sociais: considerações sobre a pedagogia
do oprimido e a educação do colonizador

273. a.6 n18 ago
84

Vanilda Paiva Pedagogia e luta social no campo
paraibano

274. a.6 n19 ago
84

Vanilda Paiva Deb. Os 50 anos do governo Pedro
Ernesto

275. a.7 n21 ago
85

Vanilda Paiva Deb. Que política educacional queremos?

276. a.7 n22 set
dez 86

Vanilda Paiva O populismo e a educação no Rio de
Janeiro: resposta a Darcy Ribeiro

277. a.8 n24 ago
86

Vanilda Paiva e César
Paiva

Deb. A questão da municipalização do
ensino

278. a.6 n17 abr 84 Venício A de Lima Quetões Fundamentais da Educação
Popular

279. a.8 n24 ago
86

Victor V Valla Algumas considerações em torno da
questão metodológica do trabalho

interdisciplinar
280. a10 n29 jul 88 Victor V Valla Educação popular; libertação das classes

populares ou socialização da verba
pública?

281. a10 n29 jul 88 Vitor H Paro, Celso J
Ferretti, Claúdia P

Viana, Denise Trento
R de Souza

Viabilidade da escola pública de tempo
integral

282. a.7 n21 ago
85

Waldemar Sgussardi A crise do poder na UFSCar –
descaminhos de um modelo

283. a.2 n.7 set 80 Walter E Garcia A experiência de um antieducador
284. a.1 n.4 set 79 Warren Dean Uma escola para a revolução: escolas de

ensino médio rural de cuba
285. a.7 n22 set

dez 86
Wolfgang L Maar Autonomia universitária - Uma questão de

prática democrática
286. a10 n32 ab 89 Zaia Brandão Deb A escola de 1º. Grau em tempo

integral: ‘as lições da prática’
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287. a10 n34 dz 89 Zeila B F Demartini O coronelismo e a educação na 1ª.
República

288. a.8 n23 abr 86 Zoila F Hidalgo Educação em Cuba

REVISTA UFSM – REVISTA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO

1. V 6 N2
1981

A de O Belsemão
A R dos Santos

D Kaufman
J A Almeida

Dificuldade de aprendizagem e o papel da
escola

2. V14 N2
1989

Aldema M
Trindade

Almery Melo
Janine T Scharlau

Sonia M G da Silva

Critério de escolha de livro-texto para a 1ª.
Série do 2º. G nas escolas de SM

3. V7 N2 1982 Alécio Vidor Psicologia ou parapsicologia
4. V7 N2 1982 Alécio Vidor Antropologia funcional
5. V8 N2 1983 Alécio Vidor O homem e sua arte
6. V14 N2

1989
Alécio Vidor Para ciência nova, um método novo

7. V1 N1 1979 Alfred D Frederick O ensino integrado de ciências
8. V8 N2 1983 Alfred D Frederick

Ma Joanete M
Silveir

Um estudo da efetividade das habilidades
interpessoais propostas por Carkhuff no

processo ensino-aprendizagem
9. V10 N1

1985
Antonio Roazzi A importância do contexto na comunicação:

considerações sobre sistema êmico, relativismo
cultural e abordagem etnográfica em situação

experimental
10. V 6 N2

1981
Ayrton Dutra

Corrêa
O ensino das artes plásticas: uma abordagem

sob o enfoque humanístico
11. V9 N1 1984 Ayrton Dutra

Corrêa
Elisabeth P de

Souza

Nível de interesse dos profs. de 3º. G do DGE-
37 por curso de especialização à distância em

tecnologia do ensino

12. V10 N2
1985

Ayrton Dutra
Corrêa

Elisabeth P d Souza

Efeitos do micro-ensino em circuito fechado de
televisão sobre a ansiedade e atitude do aluno

13. V 6 N1
1981

Ayrton Dutra
Correia

A educação plástica como elemento
sensibilizador no processo ensino-

aprendizagem
14. V5 N3 1980 Bertha L H Brenner Posicionamento dos alunos e professores em

relação à formação pedagógico dos cursos de
licenciatura na UFSM

15. V1 N1 1979 Caterine Pesqis em educação: critério d
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Rosenkranz viabilidade,novidade e valor
16. V15 N2

1990
Cecília T Meurer A preparação para o trabalho no 1º. G:

implicações para a prática pedagógica
17. V9 N1 1984 Charles T Carriker Mecanismos sociais de desconversão
18. V10 N1

1985
Cleyde Magno
Ribas Alfred D

Frederick

Um estudo analítico sobre a operacionalização
do programa de sondagem de aptidões e

iniciação para o trabalho no 1º. G das escolas
estaduais de 8ª. de SM

19. V10 N2
1985

Clóvis R J Guterres Educação: teoria e prática da transformação

20. V1 N1 1979 Conchita S
Cabistani

Panorama psicológico através dos tempos

21. V4 N2 1980 Conchita S
Cabistani

O contexto da psicologia da educação

22. V8 N2 1983 Davi Crestani Continuidade e terminalidade no ensino de 1º. e
2º. grau

23. V14 N2
1989

Deoclécio A
Scherer

Fundamentos da autonomia pedagógica

24. V 6 N1
1981

Eduardo J Z Ayala Fundamentos sociológicos do currículo:
algumas anotações sobre uma revisão de

literatura oficial
25. V14 N2

1989
Eduardo J Z Ayala Teoria do conhecimento: considerações

introdutórias para a pesquisa
26. V13 N1

1988
Eduardo J Z Ayala
Alfred D Frederick

O currículo como área de estudo

27. V9 N2 1984 Eduardo Z Ayala Teoria e teorias da educação: considerações
introdutórias

28. V9 N1 1984 Elenir A R Moreira Fatores impulsores e restritivos q influenciam n
planjamto curiculr d ua escola estadual d 1º/2º

G: um estudo de caso
29. V14 N1

1989
Élgion L d S Loreto
Lenira M N Sepel

Senso comum e ensino das ciências

30. V10 N2
1985

Ermélio Rossato Condicionamentos d edcação brasilera n
período d 1930-73

31. V8 N2 1983 Estelamar M Arend
Joaquim A Almeida

A mobilidade ocupacional da mulher migrante
em famílias de baixa renda

32. V4 N2 1980 GT do Dep Met Ens Evasão escolar: aspectos psico-educacionais
33. V 6 N2

1981
Helvétia B
Ledesma

Cândida M T Clós
Ricardo Rossato

Joaqim A d J
Almeid

A educação – um processo humanístico

34. V14 N1
1989

Hugo Damke
Ilda R Damke

Abordagem crítica dos conteúdos escolares –
análise de uma situação concreta

35. V6 N3 1981 Irene D L Petter
Karin L Wathier

Ma. Stela da Costa
Ayrton Dutra

Bases da tecnologia educacional – teoria da
comunicação
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Corrêa
36. V14 N2

1989
João Lupi A ideologia do discurso pedagógico

37. V 6 N1
1981

Joaqim A d J
Almeid

Sociologia da educação: reflexões de um
sociólogo

38. V6 N3 1981 Joaqim A d J
Almeid

Ma. Odila
Rodrigues

Raymundo L M
Carvalho

Causas do insucesso em matemática no 2º.
Grau em Alegrete

39. V8 N2 1983 José Ferreira
Ramos

Colegiado de curso e depto. na universidade
pós-reforma

40. V7 N1 1982 Judithe Arboite
Marly Souza Lang

Marlene J Bianchini
Marília Goebel
Neiva Mugica

Mutti
Ayrton Dutra

Corrêa

Teorias da aprendizagem e tecnologias
educacionais

41. V7 N1 1982 Juracy C Marques O papel do educador na formação de
professores

42. V5 N3 1980 Leyda Tubino
Abelin

A orientação educacional e a problemática da
adolescência

43. V15 N2
1990

Luís P L Mercado Aspectos críticos do computador na educação

44. V14 N1
1989

Luiz Gonzáles
CL Latorre

Salomón Magendzo

Comprension Del proceso de decision...

45. V4 N2 1980 Ma A Albuquerque
Nires Metilde

Colleto

Metodologia do 2º. Grau para o ensino das
contribuições de Piaget para o ensino

46. V5 N3 1980 Ma Alzira Nobre
Rosa Ma D M

Barret

A realidade do ensino da língua inglesa em
escolas de SM e os objetivos do ensino de

línguas estrangeiras modernas na legislação
brasileira

47. V15 N2
1990

Ma Alzira Nobre
Eloísa Antunes

Maciel

A língua inglesa no 1º. e no 2º. G: porquê e
para que?

48. V15 N2
1990

Ma Arlete Pereira Fundamentos da política educacional: estudo
das relações da educação com o Estado e

sociedade
49. V13 N1

1988
Ma Joanete M

Silveir
A estrutura da biologia no contexto social

50. V15 N2
1990

Ma Lucia P Flôres Verificação da normalidade no desempenho
escolar de alunos

51. V7 N1 1982 Ma N Barnewitz A escola e os valores
52. V4 N2 1980 Ma Virgínia d S

Silva
Relação entre os objetivos de um curso de

ciências e as bases filosóficas determinantes da
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sua escolha
53. V5 N3 1980 Ma Virgínia d S

Silva
Avaliação de professores no ensino para a

competência: a difícil decisão
54. V 6 N2

1981
Ma Virgínia d S
Silva Cerise d
Arruda Luna

Estudo comparativo do planejamento d ensino
em ciências físicas e sociológicas, entre a rede

estadual e a particular
55. V6 N3 1981 Ma Virgínia d S

Silva Santa M P dos
Santos

Aspectos da criatividade e seu enfoque na
educação

56. V 6 N1
1981

Ma. Virgínia S
Silva

A qualidade dos trabalhos a serem divulgados
nas revistas da UFSM: algumas considerações.

57. V7 N1 1982 Ma. Virgínia S
Silva

Alfred C Frederick
Ladyr A da Silveira

Márcia Kaplan
Terezinha JR

Nogeira
Selma Cipriani

Lorena Marchezan

Estudo da adequação do currículo escolar ao
contexto social dos alunos de duas escolas
estaduais, uma urbana e outra periférica do

Município de Santa Maria

58. V9 N1 1984 Ma. Virgínia S
Silva

Paulo D F Benites

Grau de satisfação dos egressos do curso de
pós-graduação em educação da UFSM em

relação ao curso
59. V14 N1

1989
Ma. Virgínia S

Silva
Airton J Rombaldi

A informát n Ed Física: o uso d microcomput n
ensino d discplina de didtca espcial a alunos n

curs d Licenciat plen
60. V7 N2 1982 Ma. Virgínia S

Silva Eustáquia S
de Souza

Estilo de ensino de estagiários de educ.física e
seus supervisores de estágio

61. V13 N1
1988

Ma. Virgínia S
Silva Ma. Lucy S

Brunet

Determinação das competências necessárias
para um supervisor escolar de 1º. G, aplicando

o método de Delfos
62. V7 N1 1982 Ma. Virgínia S

Silva Ma. Tomázia
G Costa

Atitudes e interesses dos alunos do centro de
ciências sociais e humanas da UFSM em

relação à disciplina EPB
63. V7 N1 1982 Ma. Virgínia S

Silva Marlei R de
Almeida

Diagnóstico situacional d avaliação d
rendimento escolar d aluno ns escolas estaduais

de 2º. G. diurn da z urbana d SM
64. V8 N2 1983 Ma. Virgínia S

Silva Norma Eggers
réquia

Grau de satisfação dos egressos da habilitação
em audiocomunicação do curso de pedagogia

em relação à formação profissional e ao
mercado de trabalho

65. V10 N2
1985

Ma. Virgínia S
Silva Venusia G d

Moura

Funções, tarefas e competências de profs.
Unidocentes de 1º. G da zona rural de Rio

Branco, Acre: um estudo délfico
66. V7 N2 1982 Nilce H Pippi

Crvlho
Tânia C Aita

Zevalho

A teoria de Piaget e o método Dalcroze: um
estudo comparativo

67. V7 N2 1982 Oswaldo Alonso Um mod combnd p/ a opercionlzção d
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Ray taxionomia d Bloom
68. V8 N2 1983 Oswaldo Alonso

Ray
O fazer didático: alguns pontos para discussão

69. V9 N1 1984 Oswaldo Alonso
Ray

Didática escolar: elementos para a busca de sua
redefinição

70. V1 N1 1979 Pedro Rabelo
Coelho

A utilização do método científico no ensino

71. V 6 N1
1981

Pedro Rabelo
Coelho

Necessidade de aperfeiçoamento do pessoal
docente e técnico-administrativo dos sistemas

estadual e municipal de ensino em SM-RS
72. V 6 N2

1981
Pedro Rabelo

Coelho
O envolvimento de profissionais da educação

73. V10 N1
1985

Pedro Rabelo
Coelho

Ensino, pesquisa e revolução

74. V4 N2 1980 Reinoldo
Marquezan

Adaptações: aproximações teórico-conceituais

75. V13 N1
1988

Ricardo Rossato Educação superior no Brasil: problemas

76. V5 N3 1980 Ricardo Rossato
Rosa Ma. G dl

Santos
Joaqim A d J

Almeid

Habilitação de professores no meio rural

77. V6 N3 1981 Ricardo Rossato
Antonio Castegnaro

Sueli Fialho da
Silva

Causas do baixo rendimento escolar da 1ª. Série
do 1º. Grau na Zona Rural

78. V7 N2 1982 Ricardo Rossato
Laíses Amparo

Braga

Currículo e cultura, Macapá, 1982

79. V7 N2 1982 Ricardo Rossato
Terezinha JR

Nogeira

Defasagem entre o perfil requerido e o
desempenho profissional do prof. de deficientes

mentais educáveis

80. V10 N2
1985

Roque A Kreutz Conscientização e redação crítica

81. V14 N2
1989

Roque A Kreutz Homem agente e paciente da história

82. V14 N1
1989

Roseane MR
Cattani

Comunicação: uma questão social

83. V 6 N2
1981

Santa M P dos
Santos

Ayrton Dutra
Corrêa

Fátima R M
Mesquita

O ensino de artes plásticas através de estruturas

84. V15 N2
1990

Santa M P dos
Santos

Marta Ma. B D
Porta

Situação das creches em SM-RS
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Sandra R G
Lorensini

85. V10 N1
1985

Sonia Ma. A d
Lima

Obstáculo à compreensão de leitura na
alfabetização

86. V9 N2 1984 Tânia C A Zevallos Análise de custo nas escolas de 1º. G em SM-
RS

87. V9 N2 1984 Tereza D d
Medeiros

Confgurção d desempnh didático d educador-
alfabetizador

88. V6 N3 1981 Terezinh J R
Nogeira

A função integradora da supervisão escolar e a
sua importância na educação

89. V9 N2 1984 Terezinha d JG
Costa

Ma. Virgínia S
Silva

Determinação ds competências necessárias pra
um prof. d estudos sociais d 1º G aplicando a
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APÊNDICE B – Entrevista Ferdinand Röhr

NOME DO ENTREVITADO: Ferdinand Röhr
DADOS BIBLIOGRÁFICOS: Professor do Centro de Educação da UFPE
Nome do entrevistador: André Ferreira
Local da Entrevista: UPE
Data: 03 de agosto de 2006.
Duração: 20 minutos
Sumário (Resumo da Entrevista): O Prof. Dr. Ferdinand Röhr testemunha o momento
de afastamento de Freire da senda personalista.
Nome do compilador e data da compilação: André Ferreira, 04 de agosto de 2006.

Quando foi o seu encontro com Freire?
Ferdinand: Entre 1975. Eu era um licenciando, elaborando a monografia de conclusão de
curso que teve como título ”História, Comunicação e Liberdade em Paulo Freire”. Na época
mal falava português e nem me imaginava radicado no Brasil.

Onde se deu o encontro?
Ferdinand: Em Genebra. Entrevistei-o em inglês.

Quais as inquietações que lhe levaram a procurá-lo?
Ferdinand: Entre outras coisas, queria aprofundar a reflexão sobre o papel do diálogo na
“Pedagogias do Oprimido”.

Como se deu a entrevista?
Ferdinand: Chegando na sede do Conselho Mundial das Igrejas, fui recebido por Freire e
explanei sucintamente minhas inquietações, notadamente acerca da questão do diálogo. Este
tema já vinha chamando minha atenção na época, onde também já empreendia minhas
primeiras leituras sobre Buber. Aprofundando a questão, apontei uma citação dele mesmo, na
“Pedagogia do Oprimido”: “dialogo é esperança é amor...”. Então perguntei como ele
compreende esta afirmação, ai ele diz, esquece esta caracterização de diálogo. E diz as leituras
mais importantes para um jovem estudante alemão é a dialética do servo e senhor de Hegel e a
“3ª. Tese sobre Feuerbach” de Marx. A isso ele assimila uma certa crítica de esquerda
européia, mesmo continuando a ser criticado pelas correntes da extrema esquerda.
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APÊNDICE C – Entrevista Henry Cossat

NOME DO ENTREVITADO: Henry Cossat

DADOS BIBLIOGRÁFICOS: Ex-padre Operário; Formador Popular ligado à Ação Católica
Operária – ACO e à Juventude Operária Católica - JOC durante as décadas de sessenta à
oitenta; Membro fundador da Organização Não-governamental Equipe Quilombo dos
Palmares.

Nome do entrevistador: André Ferreira

Local da Entrevista: Sítio das Margaridas, Graváta-PE
Data: 03 de agosto de 2006.
Duração: 02 horas

Sumário (Resumo da Entrevista):

Nome do compilador e data da compilação: André Ferreira, 04 de agosto de 2006.

Entrevistador (E): Sr. Cossat, quando o senhor veio para o Brasil?

Veja bem, eu cheguei em 1964... a data lhe lembra alguma coisa? Em novembro de 64...
Vocês já tinham arranjado o Brasil com Castelo Branco. Portanto, eu não tive
responsabilidade nenhuma (risos).

O que lhe motivou a vir para o Brasil?

Bem eu era Padre e trabalhava na França com a Ação Católica Operária (ACO), que a meu
ver deu toda uma fundamentação para o trabalho que desenvolvi aqui. A ACO trabalhava
mais com a Juventude Operária Católica (JOC). O fundador deste trabalho tinha como método
de trabalho o ver-julgar-agir, que me parece ser o essencial para o trabalho popular: ajudar as
pessoas a descobrir sua própria realidade e depois ter um pensamento uma avaliação sobre
esta realidade, sobre esta injustiça e também a partir refletir então, “se isso não presta, o que
vamos fazer para mudar isso”.Em síntese, ver-julgar-agir.

Sr Cossat, sendo o Sr. um padre francês, ligado a uma prática social eu pergunto se na sua
formação sacerdotal o pensamento de Mounier teve influência?

Devo ter lido alguma coisa dele quando era estudante, por que agente estudava alguns
filósofos, mas realmente não foi o mestre pra mim, nem para minha geração. Bom, tinha gente
que falava dele, pois era discutido e as vezes criticado pela própria Igreja. O mestre maior
para nós naquele tempo foi Telhard Chardin, que é um outro tipo de pensamento. Agora, para
mim Mounier está ligado ao que chamamos de personalismo. Então diria, mesmo não sendo
por nós estudado em detalhes, Mounier nos influenciou por osmose e acredito que a ACO
também bebeu nesta fonte no sentido de dar muita importância a pessoa do trabalhador;
Cardin, fundador da JOC dizia: “o jovem trabalhador vale mais do que todo ouro do mundo”.
Isto é um reflexo desta filosofia: do peso da pessoa, onde cada um tem seu peso e seu valor.
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Nós da Juventude Operária Católica (JOC) tínhamos por princípio norteador o “Ver-Julgar-
Agir”. A idéia era estar junto ao povo e contribuir para a ampliação do senso crítico. Então, a
idéia era levá-los a observar o mundo a volta, avaliar a realidade e agir no sentido de
transformar os erros. Na minha formação li muita coisa, não me dediquei a um único autor,
por isso, acho que a idéia que fundamentou minha prática foi, realmente, o ver-julgar-agir.

Retomando a pergunta anterior, como se deu especificamente sua decisão de vir para o Brasil?

Naquele tempo, em França, meu projeto era me tornar um padre operário. Cheguei a
trabalhava numa região siderúrgica próxima a Luxemburgo. No entanto, o Papa Pio XII
extinguiu o movimento. Naquela época, eu e um amigo achávamos que o futuro da igreja era
a América Latina pelo fato de ser um continente novo, imaginativo, e na velha Europa não
dava mais. Ao mesmo, o Papa, agora João XXIII, propôs a idéia da Igreja dividir sua riqueza
pelo mundo: ele estava se referindo à grande quantidade de padres do primeiro mundo.
Lançando a proposta dos padres do primeiro mundo irem para os demais países, pois imensas
regiões não tinham padres, e outras, concentrando uma grande quantidade. Então, nesta linha,
eu pedi para vir à América Latina, pois não me via adaptado à cultura oriental e quanto à
África de língua francesa, achava complicado, haja vista que, sendo um padre francês, voltar
às regiões para pregar o evangelho com a carapuça de ex-colonizador não achava muito
apropriado... (risos)
Pensava em especial em ir para o Chile, onde trabalhava um bispo de minha simpatia, D.
Larran . No entanto, a oportunidade surgiu para o nordeste do Brasil; Então, como meu
interesse era a América Latina, aceitei... E foi assim que vim para Recife.

Bem....Sr. Cossat...

Olhe pode me chamar de Henrique, eu gosto mais.

Então, Sr. Henrique, podemos dizer então que João XXIII incentivou a vinda dos padres
europeus, pautado por uma visão mais popular e social?

Não. Não diria que era neste sentido.

Chegando em Recife, foi morar e trabalhar aonde?

Chegando aqui fiquei ligado a D.Hélder, mas liberado de paróquia. Fui morar numa casa da
Ação Católica. Lá tínhamos permanentes (pessoas a serviço do movimento) que trabalhavam
com a juventude católica. No Nordeste tínhamos todos os movimentos da Ação Católica:
JOC, JAC (jovens do mundo rural), a JEC (Juventude Estudantil Católica), JUC (Juventude
Universitária Católica) e até a JIC a juventude dita independente, ou seja, a juventude
burguesa que não estava nem estudando nem trabalhando (risos). Tínhamos uma casa no
bairro dos Coelhos, ao lado do atual IMIP (Instituto Materno Infantil de Pernambuco).

Quando o Sr. iniciou os trabalhos efetivos com comunidades operárias?

Logo no início me relacionava apenas com os permanentes, acompanhando-os pelos bairros
de Recife, Olinda e Jaboatão.Fui aprender o português. Procurei um trabalho técnico, pois
queria perder o sotaque francês, por que não queria ser aqui um estrangeiro. Tem gente que
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consegue perder o sotaque... Daí, se eu tivesse tido a sorte de encontrar um fonoaudiólogo...
mas, acho que cheguei aqui muito tarde... os músculos da face já estavam consolidados.
Depois decidimos nos mudar para um bairro mais operário e aí fomos para Santo Amaro.
Logo depois, entre 1967-68, me matriculei no SENAI (Serviço Nacional de Apoio à
Indústria), para assim poder trabalhar como operário. Terminado o curso, voltei par a França
de férias e para me despedir de lá, pois tinha decidido ficar de vez no Brasil. Por volta de
1968, trabalhei na empresa de um francês residente e casado com uma funcionária do
consulado, cujos motivos de me contratar foram: o fato de sermos franceses, o fato dele saber
da dificuldade em se arrumar trabalho como imigrante e, por último, pelo fato dele ser ateu
(risos). Passei lá dois anos, depois de mais dois anos em outra empresa, empreguei-me na
COSINOR, onde trabalhei até a aposentadoria, isso foi de 1972 a 1986.

Sr. Henrique, o Sr. era um padre operário francês, já com uma boa formação intelectual, deixa
a França para vir aqui para trabalhar como operário no nordeste do Brasil e morar em
condições de vida precárias. Afinal, o que é que moveu seu engajamento?

Olhe, eu acho que educação é diferente de formação. Educação é a passagem do saber de
alguém que sabe para outro que não, é algo que vem de fora. Já a formação entendo como
algo que nasce de dentro, é algo que brota em meio a própria vivencia junto com outros. Por
isso, sendo um padre operário, e como disse, seguindo a idéia de levar o povo ao ver-julgar-
agir, minha motivação era estar junto a eles, vivenciar seus momentos de vida. Penso que só
assim podemos estar formando, contribuindo para que o outro veja com seus próprios olhos e
julgue por si mesmo. Só o vivenciar com o outro é que pode de dentro para fora, estabelecer
um processo de conscientização
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