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POR UMA CONCEPÇÃO DIALÉTICA DA
EDUCAÇÃO

Maria Nobre Damasceno

1 - A EDUCAÇÃO COMO REPRODUÇÃO E COMO
TRANSFORMAÇÃO SOCIAL

A educação vem se constituindo numa das áreas onde a refle-
xão da intelectualidade brasileira tem-se revelado mais fértil nos
últimos anos. Esta reflexão tem sido expressa quer através de publi-
cações, quer sob a forma de encontros dos educadores. Ela tem
revelado um descrédito generalizado quanto as duas tendências an-
teriores. Uma destas tendências é a visão da educação como "reden-
tora da humanidade", capaz de promover por si mesma a superação
das desigualdades sociais inerentes à ordem social classista. A outra
é a concepção técnico-burocrática onde "a educação passa a ser
concebida oficialmente como um conjunto de normas e técnicas ca-
pazes de gerar fatos", 1 ou seja, os graves problemas educacionais
são aparentemente solucionados por grupos de tecnoburocratas sem
a participação sequer dos educadores. ~ importante não esquecer
que a tecnoburocracia ocorre nos vários setores da administração
pública e privada, constituindo-se num dos mecanismos característi-
cos do Estado autoritário.

( Por outro lado, a reflexão tem sido rica em duas direções: de
um lado, temos a visão crítica da educação apoiada na teoria da re-
produção, que enfatiza g função da escola enquanto aparelho de re-
produção da sociedade de classes, e, de outro, temos a tendência
que encara "a educação como um espaço político, limitado, mas de
importância relativa na superação das contradições da sociedade", 2

A nosso ver, a análise da educação, para ser fiel à realidade
concreta da formação brasileira contemporânea, deve considerar

GADOTTI, M, Concepção Dialética da Educação e Educação Bra-
sileira Conteporânea. Educação e Sociedade. São Paulo, (8): 5-32,
Mar. p. 22, 1981.

2 GADOTTI, Ibidem, p. 27,
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• 111 du I. p 'r p tivas teóricas, não como sendo explicações exclu-
I! 111' IllU C mo dois enfoques que necessariamente se integram e

uu;,,1 tom, compondo uma abordagem mais abrangente que jul-
I' 1111 tlialética. Em outras palavras, consideramos que uma abor-

1 1 '111 s cial e educacional passa a ser dialética quando consegue
ipunhar e trabalhar os elementos contraditórios e opostos que exis-
t '11) na realidade. Seguramente ª--e~a ão brasileira hoje se caracte-
riza por apresentar não apenas ao nível da teoria, mas também da
prática, tendências marcantes de uma educação reprodutora das re-

• laçõcs de classe e da ideologia dominante, ou seja, uma dimensão
negativa, existindo também tentativas relevantes de uma educação
positiva e, portanto, tLansformadora que vem atuando sobre a so-
ciedade vigente e que busca tornar coerente e integrada a cultura
e a ideologia dos grupos subalternos.
. Antes de procedermos à análise' das teorias educacionais ante-
riormente delimitadas, achamos conveniente explicitar o pressuposto
que utilizaremos como elemento norteador da presente discuss.ã?,
qual seja, o de que a educação compõe com outras forças SOCIaiS
um campo dinâmico: a "sociedade civil" 3 que não se constitui numa
realidade harmônica, mas ao contrário o lugar do conflito social. O
que estamos querendo destacar é o caráter dialético da sociedade
civil em decorrência da luta pela hegemonia, entendida como dire-
ção da sociedade. A hegemonia é normalmente exerci da pela classe
dominante tendo em vista a posição ocupada pela mesma na estru-
tura de produção e no controle da sociedade política que, a grosso
modo, corresponde ao Estado. Este a rigor "não tem uma concepção
unitária, coerente e hegemônica".4 Em termos concretos, a hegemo-
nia constitui-se numa realidade mais complexa e dinâmica envol-
vendo as relações entre dirigentes e dirigidos.

Para a nossa análise é importante ressaltar que as práticas
educativas da sociedade civil não são apenas as que a escola reali-
za mas também aquelas desenvolvidas pelos sindicatos, partidos po-
líticos, igrejas, etc. A partir do pressuposto anteriormente esboçado, é
possível negar que a educação seja um mero instrumento da classe
dominante. A nossa perspectiva, alicerçada no pensamento grams-
ciano, é que a análise da prática educativa tem que ser necessaria-
mente de caráter dialético, uma vez que esta situa-se num campo
de forças sociais em conflito. Portanto, da tem ue ser estudada
como um instrumento político que tanto pode estar a serviço da re-
produção social - a negatividade "da educação, quanto da transfor-
mação social - a positividade da educação.

1.1 - O PAPEL DA EDUCAÇÃO NA REPRODUÇÃO
SOCIAL
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A~ análises concernentes à teoria da re rodução social no ca
educacional 5 partem de uma crítica sistemática e radíc I" mpo
d d . l' . , . a a SOCIe-a e capita ista e em especial a divisão da sociedade I
Pa t ,. d d - em c asses.

ra ~s. eor~cos a repro uçao, a educação. desempenha um a el
estratégico nao apenas na reprodução cultural J' á reconh 'd p P b
out o A I I . I' . ,eCI a sor angu o pe os SOClOOglCOS que advogam ó consenso so . 1 6
mas sobretudo na reprodução da estrutura de classes o' .ClaD, .
fato e t d f - S ctats. e
a ' s as ua~ tunço,eds.se

d
en~,ontram profundamente vinculadas e

sseguram por 111 erme 10 os Aparelhos Ideológicos de Estado" 7
(especialmente do aparelho escolar), tanto a reprodução d f d
trabalho que envolve a qualificação e a submissão às a orça de.
ordem estabelecidas e a aceitação da sua condição de 1 regras b Ia
te t . - d 1 c asse su a-ma, quan o a capacítação as c asses dominantes e seus uadros
de tecnoburocratas para exercerem a função de explo - q8 S
dúvida, o papel primordial da ação educativa reside nararçao. d .eJI
d I - bi . bó epro uçao

aIS re_açodes,~u IJtetiV~s ou SIm .odhcas", 9. o que equivale dizer a in-
cu caçao a. eu ura transverti a pela Ideologia da classe burguesa.

O modo pelo qual o aparelho escolar realiza sua f _ ,
at ' d d - dif . d unçao eraves _ a redPro, ~ça~, 1 er~~cI~, Ia da "cultura", utilizando-se de
uma açao pe agogica coercítiva O que impõe aos 1 .
de pensamento, normas e valores diferenciados dea ucnos

f
sIs~edmdas

I de orí on ormi a e
com sua c ass~. ~ ongem. E~~a d!s~riminação social é mascarada
po~ u~ c~mPta ,? sIs~e~a \JOIOgICO que procura por todos os
meIdos na ura izar as e~Ig~a ades. sociais e educacionais. Desse
mo o, garante-se a transmissão heredItária do poder e d . '1'

. d" 1 d b A. os prrvi e-gios, ISSImu an o so a aparencia da neutralidade o .
desta função. 11 cumpnmento

Uma análise do problema das desigualdades educací . fei
---- tonais, eita
5 Entre os estudos mais importantes nesta linha d .r

cam-se: BORDlEU, P. e PASSERON, J. C. A e ana lse_desta-
mento para uma teoria de Ensino Rio de J Re1?roduçao ele-
Alves, 1975. . anelro, Francisco
BAUDELOT C. e ESTABLET R. LA ESCUELA
EN FRANCIA. México, Siglo Veintiuno, ALTHUSSECRAPLITALISZ:A
1976. , . op. cít.

6 Veja-se Durkheime, E. Sociologia da Educação S- P 1
lhoramentos, 1972 e DEWEY J Vida e Ed ao ~u o, Ed Me-
Melhoramentos, 1971 ' . ucaçao. S. Pauto,

7 ALTHUSSER, L. ob. cito p. 64.
8 ALTHUSSER, L. Ibidem, p. 21.
9 GOUDIEU, P. Economia das tropas simbólicas S- P

tíva, p. 12-95, 1974. ' ao auto, Perspec-
10 BOURDIEU, & PASSERON, op , cít., p. 20
11 BOURDIEU, P. Economia das tropas simbóiicas, p. 296.
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a partir da crítica da ideologia das aptidões naturais, é realizada
com muita propriedade por Bisseret. 12 Segundo a autora, na primei-
ra metade do século XIX a burguesia, que havia se beneficiado
com a destruição da velha ordem sócio-econômica feudal, passaria
a pensar as oportunidades educacionais de forma a beneficiar os
membros de sua classe social.

Como o ensino popular é negligenciado e o esforço para a
oferta de educação se concentra no ensino secundário reservado aos
filhos da burguesia, torna-se imperativo elaborar uma ideologia que
permita justificar as desigualdades e reduzir assim a oposição amea-
çadora aos seus privilégios. Essa ideologia toma como elemento
chave o conceito de aptidões naturais, que se arquiteta de acordo
com o seguinte raciocínio: se todos os homens são livres e iguais no
direito, o destino do ser humano não depende mais da ordem esta-
belecida, mas das aptidões individuais, decorrentes das diferenças
físicas, biológicas e psíquicas.

Dessa perspectiva, é fácil deduzir. A aptidão torna-se uma ca-
racterística essencial e hereditária, justificadora das desigualdades
sociais e educacionais. Portanto, "os esquemas explicativos das di-
ferenças e desigualdades sociais encontram-se elaborados em nome
da própria ideologia igualitária". 13

O suporte "científico" dessa ideologia das aptidões naturais é
fornecido pelas pesquisas antropométricas, pelo desenvolvimento da
teoria da seleção natural de Darwin e, posteriormente, pela Psico-
metria. Esta foi iniciada com a escala métrica da inteligência de
Binet. Concebida para as crianças aptas a ingressarem na escola pri-
mária, evoluindo para uma verdadeira "tecnologia" de mensuração
das aptidões, hoje torna-se cada vez mais útil à ideologia global do
progresso, da eficácia e do rendimento, nas suas multivariadas prá-
ticas de seleção.

Torna-se evidente a importância deste processo de ideologiza-
ção, pois, utilizando-se deste, o sistema educacional ao mesmo tempo
que promove aqueles julgados aptos, segundo seus padrões e meca-
nismos de seleção, cria "os sistemas de pensamento que legitimam
a exclusão dos não privilegiados". 14 A explicação dada para a ex-
clusão é sempre oprimida às condições inferiores do aluno - falta
de habilidades e de capacidades, maus desempenhos e nunca fez
referência à causa fundamental, no caso, a ideologia da classe do-
minante.

A análise do sistema educacional sob o enfoque da reprodução
tem sido bastante fértil no Brasil ultimamente. 15 Entre outras con-
clusões, ficou demonstrado que o nosso sistema escolar, do mesmo
modo que aqueles das outras sociedades capitalistas pesquisadas, cons-
titui-se em poderoso instrumento de discriminação e de dissimulação
ideológica. Ficou claro o problema das desigualdades educacionais
no acesso à escola, demonstrado por uma forte correlação entre os
níveis de renda e as taxas de matrículas e reforçado pela circuns-
tância de que, nas regiões de Estados mais pobres, não apenas as
taxas de escolarização são mais baixas, como se elevam as taxas de
evasão e repetência. 16

A qualidade do ensino revelou-se um dos problemas chaves,
tendo em vista que os educandos recebem recursos materiais e hu-
manos diferenciados, em função da sua origem social. Com efeito,
"os filhos dos trabalhadores têm os piores professores, o pior ma-
terial didático, as piores instalações". 17 O mais sério é que o con-
teúdo curricular trabalhado pela escola é proveniente da cultura do-
minante colocando em desvantagem a criança das classes populares,
que enfrentam assim mais um obstáculo no seu processo de esco-
larização. Além destes há outros fatores intra-escolares, 18 como as
experiências de aprendizagem, as modalidades de avaliação adota-
das e o tempo de permanência da criança na escola, que funcionam
corno mecanismos discriminativos e seletivos. Referidos fatores estão
fatalmente associados ao fracasso dos alunos das classes sociais
subalternas.

Os danos psicossociais para as crianças submetidas a este pro-
cesso de mascaramento ideológico são, no mínimo, preocupantes. A
ideologia do sucesso para uns poucos privilegiados é aparteada como
se fosse acessível a todos, gerando o insucesso para muitos. Age de
forma tal que as crianças da l ." série do 1.° grau já interiorizaram a
culpa pelo seu fracasso escolar. 19 Os mecanismos de seleção pseu-
docientíficos produzem o estereótipo do "aluno excepcional", per-
mitindo que as turmas "normais" fiquem livres daqueles alunos

12 BISSERET, N. nA Ideologia das Aptidões Naturais .. In DURAN,
J. C. G. (org) Educação e Hegemonia de Classe. Rio de Ja-
neiro, ZAHAR, 1979.

13 BISSERET, Ibidem, p , 41.
14 FREITAG, B. Educação, estado e sociedade. São Paulo, Cortez e

Moraes, p. 24, 1978.

15 Entre os estudos desenvolvidos no Brasil nesta linha destacam
entre outros os de CUNHA,L.A. Educação e Desenvolvimento
Social no Brasil. Rio, Francisco Alves, 1977; ROSSI, W. Econo-
mia da Educação. Cortez e Moraes, 1979. NOSELLA,M.L.D. As
Belas mentiras - a ideologia subjacente aos textos dídát.cos ,
São Paulo e Moraes, 1979.

16 CUNHA, op. cit., p. 126.
17 CUNHA,Ibidem, p. 168.
18 MELLO, G. N. "Fatores Intra Escolares de Seletividade do En-

sino de 1.° grau". Educação e Sociedade. São Paulo, (8)
19 BONAMIGO, E. & PENNA FIRME, T. Análise da Repetêncía na

1.a série do 1.0grau. Educação e Realidade. Porto Alegre, 5(3):
214-352, set/dez, 1980.
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"atrasados" ou "mal comportados" que prejudicam a aprendizagem
d demais. 20 O pressuposto norteador defende que a criança com
dificuldades de adaptação à escola que apresenta problemas de
aprendizagem e que fracassa é um "caso patológico". 21

O fato de os professores julgarem-se fundamentados em verda-
des científicas na realização das tarefas seletivas e apoiados em suas
decisões os exime de qualquer responsabilidade social. Conforme
mostra estudo efetuado em escola para as crianças ditas "normais",
o professor utiliza-se dos resultados obtidos com instrumentos pouco
precisos e corrigidos de forma imprópria. Mas mesmo assim valem
como verdade, em função da qual provêm antecipadamente o desem-
penho escolar do aluno. Em última análise, a origem social do aluno
predetermina seu desempenho escolar em termos de sucesso ou fra-
casso. A valorização dos resultados dos testes é de tal ordem que
os professores passam a não acreditar na ação pedagógica. 22 Isto
pode ser caracterizado como uma omissão, pois compete à escola
fornecer um ambiente propício à aprendizagem. Cabe destacar que
as condições para aprender determinam em grande parte das crian-
ças a qualidade da aprendizagem. 23

Ora, o processo de doutrinação, levado a cabo pela escola, tem
no livro didático um mecanismo sutil e eficaz. Conforme comprova-
ção de Nosella, 24 a ideologia subjacente aos textos didáticos age no .
sentido de mascarar a realidade social que é contraditória e criar
ao nível do imaginário um mundo relativamente coerente, justo e
belo. No fundo o que a classe dominante busca por intermédio das
leituras didáticas é a aceitação da ordem social vigente por parte da
geração que está sendo escolarizada. A despeito de tudo o que foi
colocado, somos de opinião que o maior mal provocado pelo siste-
ma educacional à criança brasileira ainda é impedir que um contin-
gente enorme delas não tenham direito à escola. Com isto, quere-
mos reafirmar que, apesar de tudo, defendemos a positividade da
escola, reconhecendo, contudo, sua negatividade.

É válido ressaltar que a reprodução não se dá apenas através

20 SCHNEIDER, D. As Classes Esquecidas - Os Alunos Excepcio-
nais do Estado da Guanabara. Rio de Janeiro, UFRJ, Tese de
Mestrado em Antropologia Social. p. 19, 1974.

21 VIAL, Monique. Um Desafio a Democratização do Ensino: o fra-
casso Escolar In: Brandão, Z. Democratização do Ensino Meta
ou Mito. Rio de Janeiro, Francisco Alves, p. 13, 1980.

22 ROPKE, Hélio. Expectativas do professor e desempenho escolar
de alunos, Porto Alegre, Curso de Pós-Graduação em Educação
da UFRGS, rss. Mest. Educação, p. 39, 1981.

23 LURCAT, L. Desvalorização e Autovalorização na Escola. In:
BRANDÁO, Zaira. Democratização do Ensino Meta ou Mito,
Rio de Janeiro, Francisco Alves, p. 65, 1980.

24 NOSELLA, M.L.D., op. cit., p. 213.
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do ensino escolar. Ela se processa com uma carga ideológica bem
mais explícita por meio das diversas modalidades da chamada "edu-
cação não formal", quer nos cursos de educação de adultos tipo
MOBRAL,25 quer nos programas de "desenvolvimento de comuni-
dade", ou nos programas de modernização e extensão rural. 26

Aqui nos interessa mencionar, sobretudo, a reprodução feita nos
programas de desenvolvimento de comunidade e extensão rural. A
propósito, pesquisa realizada por Machado 27 no meio rural do Nor-
deste revela que a ação de tais programas baseados nas estratégias
de "cooperação voluntária" e auto-ajuda é demasiadamente limitada
para promover a mudança social e o desenvolvimento. De fato os
resultados dos mesmos têm sido praticamente nulos em termos de
"melhoria das condições da população", por exemplo, que era um
dos objetivos pretendidos.

Na realidade, os resultados de tais ações não poderiam ser
outros, pois, de acordo com Machado, a razão básica dessa ineficá-
cia do desenvolvimento de comunidade reside na própria ideologia
inerente a esta estratégia que consiste essencialmente numa ideolo-
gia de mudança sem a substância da mudança estrutural. Na prática
esta estratégia de modernização reforça as relações de dependência,
estimula o conformismo, ensina o povo pobre a aceitar as desigual-
dades estruturais e, mais ainda, colabora com os grupos privilegiados
na manutenção do status quo, freqüentemente em nome da paz e da
ordem social.

É interessante observar que normalmente os agentes do desen-
volvimento são eles próprios membros dos grupos privilegiados, ou
representantes de instituições e organizações comprometidas com a
situação social vigente. Por esta razão, evitam inclusive a discussão
de temas relacionados com os problemas estruturais que constituem
o cerne das desigualdades na sociedade rural.

As tentativas de modernização do meio rural, através da exten-
são ou assistência técnica, constitui um dos focos da análise crítica
de Freire, 28 o qual enfatiza que a substância interna dessa forma de
atuação no meio rural é eminentemente de dominação por parte do
extensionista e de dependência por parte do camponês, expressando
um autêntico processo de invasão cultural.

25 JANNUZI. Confronto Pedagógico Paulo e MOBRAL. S. Paulo,
Cortez e Moraes, 1979.

26 AMr>.1ANNSAFIRA, B. Ideologia do Desenvolvimento de Comuni-
dade no Brasil. S. Paulo, Cortez, 1980.

27 MACHADO,A.C. Interest Grup Perceptions ot a University Deve-
lopment Proçrani in Brazil Northeast, Pittsburg, Tese Dout.
Educação, University of Pitsburg, 1977.

28 FREIRE, Paulo. Extensão ou comunicação? Rio de Janeiro, Paz
e Terra, 1975.
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onvém sublinhar que essa visao estreita do desenvolvimento
rural concebido apenas na dimensão técnica constitui a substância
da modernização e pode ser observada nos diversos programas de
inovação rural desenvolvidos por organismos internacionais nos
puí es periféricos dos diversos continentes. Coombs e Ahmed, 29 pes-
quisando os referidos programas, constataram que a grande maioria
se fundamenta numa concepção do desenvolvimento rural e da edu-
cação por demais limitada, fato que ocasiona uma danosa fragmen-
tação do desenvolvimento rural. Esta evidência é confirmada por

iehoff 30 que analisando os projetos apresentados na conferência
sobre Educação Não Formal, promovida pela Universidade Michi-
gan, afirma que os mesmos são essencialmente pragmáticos care-
cendo de uma maior fundamentação.

Em suma, os estudiosos que enfocam a educação sob a ótica
da reprodução destacam o papel relevante desta, como fator de re-
produção social. Contudo, esclareçam que a educação não cria divi-
são da sociedade em classes, embora contribua para essa divisão e,
por conseguinte, para uma reprodução ampliada.

1.2 - Dialética da Educação na Reprodução e na Transfor-
mação Social

A nosso ver, as questões 31 levantadas e as reflexões desenvolvi-
das pelos teóricos da reprodução foram sumamente importantes na
medida em que forneceram os instrumentos de análise que permitem
desmistijicar a teoria e a prática da educação burguesa, da chama-
da "democratização do ensino" e da educação supletiva e extensio-
Dista. 32

29 COMBS,P. & AHMED. La Lueha contra Ia pobreza rural. Madrid,
Banco Mundial, 1974.

30 NIEHIFF, Richard. Non-formtü education and the rural poor.
Michigan, Michigan State Unív-rsity, 1977.

31 Veja-se entre os estudos de: ESTABLET, Rog=r , "A Escola de
Poulant Nicos. A Escola em Questão ambos =rn Tempo Brasilei-
ro, Rio de Janeiro, (35), 1973. E ainda TRAGTEMBERG, M.
A Escola como organização complexa" In: Educação Brasileira
Contemporânea: Organização e Funcionamento. Org. W. Gar-
cia, S. Paulo, McGraw p. 22, 1976.

32 A rigor, a "democratização do ensino" esp=ctalmente no caso do
Nordeste atinge mais as populações urbanas - suburbanas,
nquanto as populações rurais e aquelas as chamadas "perfé-

ricas urbanas" quando muito são atendidas p=Io Síst=rrra Suple-
tivo notadamente MOBRAL. Para os camponeses muitas vezes
lh s é n gada até o recurso da educação supletiva, restando-

lhc no máximo os mecanismos de extensão rural.
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Todavia, conforme mostra o estudo crítico realizado por Sny-
ders, 33 a conclusão que se pode tirar, a partir da leitura de Bau-
delot-Establet 34 é que a luta de classe se revela inútil. Da mesma
maneira, na análise de Bourdieu Passeron, as classes subalternas se
encontram de tal modo dominadas convenci das da sua inferiori-
dade e ~ncapacidade, que a luta de 'classe lhe parece impossível. Já
a reflexao de Althusser, 35 embora mais flexível, destaca a escola
como o AlE (Aparelhos Ideológicos do Estado) fundamental na re-
produção de classe, portanto como elemento bloqueador da luta de
classe ",Este autor concede uma importância estratégica à educação
como mstrumento de dominação, não reconhecendo entretanto o
papel estratégico desta força social como instrument~ de liberta~ão
nas maos da mao da classe dominada. Falta-lhe por conseguinte a
visão histórica e dialética dos AlE e da Escola, '

Ora, o que se pode concluir, tomando por base a teoria da
reprodução, é que esta revela uma dimensão do fenômeno educati-
vo, não chegando a se constituir numa abordagem dialética, consi-
derando-se que "uma teoria da educacão realmente dialética teria
q.u~.incluir em seu quadro teórico os elementos da prática que pos-
slblhtass~m a .superação de um determinado status quo". 36 Enfim,
essa teo~la teria que fornecer um quadro referencial capaz de apa-
nh.ar e mterpretar os elementos contraditórios da ação educativa
e~lstente, ist? é, a negatividade e positividade da educação: é,
ainda, o cammho para uma prática pedagógica emancipatória.

Torna-se necessário, portanto, buscar uma abordagem que seja
apaz de compreender a educação considerando a realidade estru-

tural na qual esta se insere. Daí a necessidade de esta análise ser feita
~ob "um duplo enf_oque",37 envolvendo a ação educativa, quer do
angulo da reproduçao, quer do da transformação. Uma análise dialéti-
ca, conforme a argumentação de Paiva, 38 permite verificar que os
aªentes da edu~ação não atua~ apenas como elementos de reprodu-
çao, mas tambem na perspectiva da transformação social. Daí esta
a~tora chamar a atenção I;>arao próprio campo de ação da educa-
çao popular, tendo em vista que uma visão mais abrangente de
educaçao popular engloba todas as formas de educação que se des-

33 SNYDERS, G. Escola classe e luta de classes. Lisboa, Ed. Moraes,
1977.

34 BAUDFLOT e ESTABLET. La escuela capitalista en Francia.
ob. cito

35 ALTHUSSER, L. ob. cito
36 FREITAG, B. op. cito p. 34
37 PAIVA, Vanilda. Estado e Educação Popular: Recolocando o Pro-

bleI!la. In: Brandão, Carlos. org , A Questão Política da Edu-
caçao Popular. S. Paulo, Brasíltense, 1980.

38 PArvA, Vanilda. Ibidem, p. 82.
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tlnu U' classes trabalhadoras, ou seja, tanto aquela que se vincula
dir lamente aos movimentos populares, quanto aquela que é orga-
nizada pelo Estado.

Na verdade, conceber a educação estatal como mero aparelho
de reprodu ãCLsocia.l. que serv~ exclusivamente à classe dominante,
pressupõe aceitar a estabilidade de uma equação estabelecida entre
Estado e classes sociais.i.Em última análise, uma redução da socie-
dade civil à sociedade política, aceitando-se que tal equação seja
imutável. Ora, este é um modo mecânico e conservador de encarar
a problemática da mudança social, pois implica, em última instância,
negar o caráter dialético da luta de classe e do conflito social em
geral. Só na medida em que percebemos a dialética aí presente é
que podemos resgatar o sentido positivo da educação pública
formal. 39

Refletindo sobre as tendências educacionais presentes nos deba-
tes dos educadores, Gadotti 40 caracteriza a mera reprodução como
uma "tendência catastrófica" que resulta, em última análise, numa
pressuposição mecânica, antidialética e conservadora da mudança
social, pois acaba negando a possibilidade de mudar a realidade
social e o Estado a partir de jogo de forças internas. Isso implica-
ria aceitar o pressuposto contrário. qual seja, o de que as mudan-
ças terão que ser feitas por agentes externos. O referido autor acres-
centa ainda que "a educação só pode ser transformadora nessa luta
surda, no cotidiano, na lenta tarefa de transformação da ideologia,
na guerrilha ideológica travada na escola". 41

É importante assinalar que a classe trabalhadora responde sim
à universalização do ensino público e à extensão da escolaridade
gratuita, e nisto há razões ponderáveis, tendo em vista que lutar
por mais e melhor educação significa lutar pela elevação do valor
da força de trabalho e, conseqüentemente, por melhores condições de
vida. Daí por que ela reconhece a obrigatoriedade do Estado no que
concerne à oferta de educação de qualidade para todos e não para
uma minoria já privilegiada socialmente. De fato, trata-se de um
aspecto da luta hegemônica que visa à ampliação do espaço do Esta-
do, mediante uma maior participação social dos setores populares,
ou seja, da própria sociedade civil.

É válido destacar ainda que esta luta deve englobar, além da
reivindicação por mais e melhor educação, o direito de os setores
populares disporem de financiamento público, para organizar e de-
senvolver atividades educativas autônomas de acordo com as ne-
cessidades e os interesses de grupos sociais concretos.

Especificamente, no que concerne à situação em que se encon-
tra a educação pública, Gramsci critica tanto os liberais quanto os
socialistas. Com relação aos primeiros, ele condena o desinteresse
pela escola, afirmando que os mesmos não foram capazes sequer
de instrumentalizá-la para servir aos objetivos burgueses. Quanto aos
socialistas, ele reprova a indiferença e a crítica puramente negativa
que fazem acerca da função da escola. Defende, então, a necessidade
de uma pedagogia construtiva e, ainda, a posição de que o Estado
deve assumir as despesas relativas à educação. Ao Governo compete
"assegurar a cada governado a aprendizagem gratuita das capacida-
des e da preparação técnica geral necessárias". 42

Somos de opinião que as bases e os mecanismos práticos para
uma educação dialética encontram-se formulados nas obras de Grams-
ci 43 e de Freire, 44 bem como daqueles que estudaram e aperfeiçoa-
ram o pensamento e a prática pedagógicos dos referidos autores.
Cabe ressaltar que os estudos nesta linha vêm se avolumando. 45

Apoiando-se numa concepção dialética gramsciana da educação,

39 PAIVA,V. Ibidem, p. 83.
40 GADOTTI, Moacir. op , cito
41 GADOTT, Moacir. Ibidem, p. 28.

42 GRAMSCI, A. Os Intelectuais e a Organização da Cultura. Rio
de Janeiro, Civ. Brasileira, p. 137, 1979.

43 A obra de Gramsci é vasta, destacamos aqui apenas os livros
que usamos como Fonte direta: concepção Dialétíca da His-
tória. ob. cit .. Os Intelectuais e a Organização da Cultura. Rio
de Janeiro, Civ. Brasileira, 1979; Maquiavel, a Política e o
Estado Moderno; RiO de Janeiro, Civ. Brasilf'ira, 1968; Cartas
do Cárcere, RIo de Janeiro, Civ. Brasileira, 1978; e La Alterna-
tiva Pedagogia, Barcelona, Nueva Terra, 1976. Seleção e Int.
de Manacerda.

44 Com relação à obra de Freire, citamos aqui aqueles que julga-
mos fundam=ntal na elaboração do seu pensamento: A Educa-
ção como Prática da Liberdade. Petrópolis, Vozes, 1971: Exten-
são ou Comunicação? Petrópolis, Vozes, 1975: Ação Cultural
para a Liberdade. Rio de Janpiro, Paz e Terra, 1976. Conscien-
tización Tporia y Prática de la Liberación. Buenos Alres. Bus-
queda, 1974. Educação e Mudança, Rio de J'an=Iro, Paz e Tprra,
1979. e, Pedagogia do Oprimido, Rio de Janeiro, Paz e Terra,
1975. Este último consideramos ser uma obra profundamente
política e dialética.

45 Assinalamos n-sta linha entre outros os segu'ntes trabalhos:
MARX e ENGELS, Crítica da Educação e do Ensino (introdução
e notas de Dangevílle) . Lisboa Moraes, Monacorda, Mário.
Marx y la Pedagogia Moâ=rna . Barc=lona, Oikos-Tau, 1978. El
Princípio Educativo en Gramsci. Salamanca, S'gu~me, 1972.
SUCHODOLSKI,B. Tporia Marxista de la Bducac'ôn, México,
Ed. Grijalbo, 1966. SNYDERS,G. op. cit., BLOCCOLI,Antono
mo Gramsci y la Educación como Hegemonia. México, Nueva
Imagem, 1977. URBANI, G. Heçemonia e Ideologia no Pensa-
mento de Gramsci. C. Grande UFPb. 1980. SAVIANI, D. Esco-
la e Democracia. S. Paulo, Cortez, 1983.
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Saviani 46 distingue no processo de inserção da educação na luta he-
gemônica dois momentos simultâneos e organicamente articulados
entre si: o da negatividade, que consiste na crítica, na desmistifica-
ção da ideologia dominante tratando-se, portanto, de uma desarti-
culação, e o momento positivo, construtivo de uma educação popu-
lar, que significa trabalhar o "senso comum", ou seja, a consciên-
cia fragmentada, de forma a elaborar uma concepção de mundo po-
pular coerente e adequada aos interesses populares.

Em todo o pensamento gramsciano é destacada a importância
da escola como instrumento concreto do desenvolvimento do homem
e da sociedade civil. Esta ação positiva está intimamente vinculada
àquela negativa, isto é, à repressão e a contaminação ideológica que
contribui para a formação da consciência fragmentada. Convém as-
sinalar. que estes dois aspectos são intrínsecos à relação hegemôni-
ca, "qualquer que seja a situação concreta na qual esta relação se
realiza, se apresentam como momentos dialéticos de um processo
unitário". 47

2 - ELEMENTOS PARA UMA COMPREENSÃO CRíTICA
DO CURRíCULO: o saber e o poder pedagógico.

A partir da concepção de educação anteriormente delineada,
passamos a discutir as conseqüências da mesma para o currículo, en-
tendido como o fato pedagógico básico. Fazemos um esforço de siso
tematização tendo como foco as categorias fundamentais do currí-
culo: a) os pressupostos e finalidades; b) o conhecimento e o método;
c) o currículo na prática dos agentes - educador e educandos.

2. 1 PRESSUPOSTOS E FINALIDADES NO CURRrcULO

Nenhuma reflexão acerca da educação pode prescindir de uma
reflexão sobre os pressupostos em que esta se alicerça e sobre os
fins que a mesma se propõe atingir. E, como não há educação fora
da sociedade, deve-se considerar que tanto as bases quanto as fina-
lidades da educação são necessariamente sociais. Em razão disto
discutimos nesta parte do trabalho a categoria referente aos funda-
mentos e aos propósitos da educação, entendida no seu sentido dia-
lético.

Quando analisamos a educação brasileira hoje, descobrimos uma
tendência, cada vez maior, em silenciar o problema dos fins da edu-
cação e relevar o dos métodos. Refletindo sobre este fato, Charlot 48

46 SAVIANI,D. Educaçãn senso comum à consciência filosófica, p. 11.
47 URBANI, G. op. cit., p. 42.
48 CHARLOT, Bernard. A Mistificação Pedagógica. Rio de Janeiro,

Zahar, p. 220 a 223, 1979.
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adverte que a dificuldade em fixar as finalidades da educação numa
sociedade classista reside fundamentalmente nas contradições ine-
rentes ao sistema de classes sociais. Noutros termos, parece uma ta-
refa impossível pretender estabelecer fins comuns para a educação
numa sociedade onde os interesses dos grupos sociais estão longe de
ser conciliáveis, ao contrário, são marcadamente conflitantes.
Esta é a razão principal por que os ideólogos da educação burgue-
sa preferem deixar na sombra o problema dos fins da educação,
desviando intencionalmente o debate para o problema dos métodos.

Convém assinalar mais uma vez que a ação educativa é sempre
intencionada, orientada para determinados fins, embora no caso da
sociedade .burguesa, por conveniência, as finalidades da educação
nem sempre sejam explicitadas. O que se define são os fins muito
gerais, ditos universais, isto para não enfrentar o problema real de
que os objetivos educacionais devem considerar a realidade histó-
rica concreta, o que inevitavelmente recai sobre as relações entre os
homens. No caso da sociedade classista, essas relações são, ao menos
potencialmente, conflitantes e não harmônicas.

Assim, se queremos pensar dialeticamente a educação, temos
que refletir sobre o homem como ser histórico e suas relações
sociais. O pensador dialético recusa-se a colocar como ponto de
partida uma visão do homem em abstrato.

Como não poderia deixar de ser, a educação aqui emerge de
uma concepção do homem e da sociedade historicamente situados.
Isto significa considerar o homem como conjunto das relações so-
ciais. Desta perspectiva os fins da educação são explicitados, inten-
cionados para uma educação transformadora, para uma educação
concebida como um projeto político capaz de pensar as relações
ntre classes de uma dada formação social historicamente determi-

nada, objetivando a separação da situação da classe.
A dialética concebe o homem como ser histórico; portanto,

torna como referência o homem concreto que age sobre si mesmo
que se relaciona e age sobre o seu meio, ou seja, um ser que

pode criar sua própria vida e que por essa razão é um processo
"precisamente o processo de seus atos". 49 Daí decorre a constata-
fio do homem como criador de seu próprio destino, como ser his-

I rico que faz a história e a faz porque mantém uma série de rela-
ções ativas com os outros homens e com a realidade física e

cial, entre as quais se destacam as relações de produção.
A discussão de Gramsci a respeito do conceito homem, ser de

r ilaçâo, deixa claro que o homem não se relaciona com o mundo
ff rico e social por justaposição, mas organicamente, isto é, na me-

4 Para esta análise nos apoiamos sobretudo na Concepção Dlalé-
tica da História de Antonio Gramsci.
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dida em que passa a compartilhar de organismos dos mais simples
nos mais complexos. E, via de regra, essas relações não são mecâ-
nicas e, sim, ativas e conscientes.

Implícito nestas colocações está o pressuposto marxista de que
a história humana é 1) a história da relação dos homens com os
outros homens e 2) destes com a natureza. Gramsci enriquece esta
linha de análise acrescentando um rico elemento à história de cada
indivíduo. ,

E válido ressaltar que as relações que o homem desenvolve
face à realidade, na qual se insere, apresentam uma ordem qualita-
tivamente diferente dos meros contatos da esfera animal. Por isso,
"as relações travadas pelo homem encerra conotações de pluralidade,
de criticidade, de conseqüência e temporalidade". 50

- Daí por que o conceito de homem processo - ser de relações
- permite avançar para o conceito do homem co~o ser de trans-
formação, ou seja, o fato de o homem ser caracterizado como um
sujeito, a partir das suas ações e relações torna possível transfor-
mar a si mesmo e o seu meio físico-social. Isto é, ele "se modifi-
ca, na medida em que transforma e modifica todo o conjunto das
relações da qual ele é o ponto central". 51

A relação do homem com a natureza, no sentido da transforma-
ção da mesma, é definida objetivamente por Marx como sendo o
trabalho. Ele é um processo de que participam o homem e a nature-
za, processo em que o ser humano gera sua própria ação, impulsio-
na, regula e controla seu intercâmbio com a natureza. Esta ação
transformadora é concebida de forma dialética: "atuando sobre a
natureza externa e modificando-a, ao mesmo tempo modifica sua
própria natureza". 52

Esta colocação mostra claramente como podem se dar as rela-
ções entre os homens através da consciência de uma necessidade
não só individual, mas coletiva na ação transformadora da natureza
pela técnica e pelo trabalho social e político. Mas o que transparece
neste movimento de ação é a limpidez de percepção de como o
homem se relaciona dialeticamente com o todo das relações sociais
numa situação concreta. O indivíduo definitivamente não pode ser
visto como algo fechado em si mesmo, mas, sim, como uma inte-
ração-ação-reflexo de sua prática político-social. 53

O fato de o homem constituir um ser de relações e de transfor-
mação, portanto, reflexivo e histórico, capacita-o a desenvolver ações
ao mesmo tempo singulares e plurais, o torna também um ser con-

50 FREIRE, Paulo. Educação e MUdança. p. 62.
51 GRAMSCI, op. cit., p. 40.
52 MARX Karl. O Capital. Rio de Janeiro, Civ. Brasileira, - Livro

L. v I p. 220, 1975.
53 GRAMSCI, A. op. cit., p. 40.
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seqiiente: um elemento capaz de criar e de recriar, um ser_qu~ se
adapta à realidade, mas que também a transforma .. Em razao .disto,

medida mesmo em que vai respondendo aos desafios da reahd~d~.
o homem vai objetivando-se, discernindo, "se lançando no domínio
que lhe é exclusivo, o da história e o da cultura". 54 .

Um aspecto sumamente importante no pensamento gramsciano
6 a íntima vinculação existente entre a sua concepção de homem de
cultura e de educação. Daí a necessidade de colocarmos alguns pres-
iupostos básicos que situam o homem concreto como sujeito de cul-
tura, ou, em outros termos, um ser capaz de assumir consciente-
mente o seu mundo e atuar no sentido da transformação do mesmo.

Em primeiro lugar, Gramsci parte da premissa de que todos
os homens são filósofos ou intelectuais. Nega, portanto, a separação
ntre culto e inculto tendo em vista que todo homem possui uma

concepção de mundo, isto é, um modo de p~nsar e operar. 55 A con-
cepção de mundo se manifesta através da linguagem, das noções
c conceitos, da religião, do bom senso, mas no caso das classes po-
pulares, esta é constituída sobretudo pelo senso comum.

O senso comum é entendido como um modo de "pensar" o
mundo com base numa concepção de mundo imposta mecanica-
mente pelo ambiente exterior, ou seja, por um outro grupo social.
O saber resultante se caracteriza por uma "confusão de informa-
ções, um mosaico de contribuições variadas, às vezes, contradit6-
rias". As noções são provenientes de diferentes períodos históricos
arrastando, muitas vezes, princípios científicos superados, tudo sem
passar pelo crivo da crítica. Daí, seu caráter fragmentário e incoe-
rente. Cabe destacar que a fragmentação da consciência e do saber
decorre da própria situação da sociedade de classe, não sendo ex-
clusiva da classe dominada.

A conseqüência mais séria dessa formação realizada através do
senso comum é a ausência de uma consciência coerente e crítica que
fundamente a ação humana. E uma concepção de mundo feita de
contradições, que implica duas consciências opostas: "uma, implí-
cita na sua ação, e que realmente o une a todos os seus colabora-
dores na transformação prática da realidade, e outra, superficial-
mente explícita ou verbal, que ele herdou do passado e colheu sem
crítica". 56

A pressuposição subseqüente refere-se à questão da elaboração
de uma concepção de mundo própria, crítica e consciente, por parte
das classes subalternas, ou seja, a possibilidade de virem as mesmas
a ascenderem ao nível da consciência crítica e, por conseguinte, bis-

54 FREIRE, P. op, cit., p. 63.
55 GRAMSCI, A. Concepção dialética da história. p. 17.
56 GRAMSCI, ibidem, p. 20.
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tórica que lhes permita escolher a própria esfera de atividade e par-
ticipar ativamente na produção da história do mundo. 57 Em
termos de classe social, isto equivale à capacidade para atuar com
completa autonomia histórica. 58 Aqui se situa a tarefa da prática
educativa realizada pelas escolas e os órgãos de classe dos traba-
lhadores e que consiste em criticar a própria concepção de mundo,
visando torná-Ia unitária e coerente, trabalhando o senso comum no
sentido de elevá-lo ao nível da consciência crítica e histórica.'

Este trabalho educativo de reelaboração da concepção de mundo
deve necessariamente começar pelo senso comum, pela sabedoria
popular, discutindo-se o modo como esta foi engendrada. Isto im-
plica conhecer a própria história que a produziu. No dizer de
Preire, significa aprender a ler criticamente o mundo, a desvelar a
realidade. Convém enfatizar que este "que fazer" educativo não é
uma tarefa solitária, mas fruto das relações entre os homens que
formam uma "comunidade de destino",59 ou uma classe social.
Só a partir deste momento de crítica é possível pensar a realidade
como história e como cultura, e, mais ainda, avançar no sentido da
sua transformação.

O pensamento de uma visão dialética da educação decorre,
portanto, do próprio entendimento do homem concreto que age
sobre si mesmo e se relaciona de modo ativo com o meio onde se
encontra, ou seja, um ser que pode criar a cultura e fazer a histó-
ria e que, por essa razão, é um processo de seus atos. Isto significa
dizer que a própria natureza humana não é dada, mas é uma con-
quista do homem, uma resultante do conjunto das relações sociais
que o homem concreto experiencia na sua interação com os outros
homens e com a natureza.
. A premissa fundamental implícita nesta reflexão é a possibi-

lidade que tem a educação, pela sua dinâmica própria, de exercer
um papel preponderante na criação de uma nova cultura como uma
contra-ideologia oposta à legitimação da ideologia dominante. Isto
é, pensa-se ser possível, mesmo dentro de uma formação social ca-
p~talist~, privilegiar uma pe~agogia. e um~ prática educativa que
nao seja meramente reprodutiva da ideologia dominante mas sim
o embrião de uma nova sociedade. ' , ,

Como não poderia deixar de ser, a concepção dialética da edu-
cação radica à educação uma intenção transformadora concebendo-a
como um projeto político capaz de pensar as relações entre as classes
da formação social concreta na qual se insere. Isto supõe a opção

57 GRAMSCI, íbldem, p. 12.
58 GRAMSCI, ibidem, p. 12.
59 A expres~ão é dos t~ólogos da_libertação citada por CHAUI, M.

Ideologia e Educação Educaçao e Sociedade. S. Paulo, (5) : 24-40
Jan. 1980. '
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por uma "pedagogia do oprimido", entendida como uma pedagogia
que define com precisão suas metas e limites de classe.

Convém discutir o significado que estamos atribuindo à edu-
cação política ou à educação como um projeto político, posto não
ser suficiente apenas afirmar que a educação é um fenômeno polí-
tico. Tampouco o fato de acrescentarmos o qualificativo político im-
plica reconhecer que a educação seja revolucionária, tendo em vista
que a educação reprodutora constitui um projeto político a serviço
de uma determinada classe social. Logo torna-se necessário explicitar
a que projeto político refere-se uma dada educação e quais as di-
mensões básicas que a compõem. Portanto, se a educação sempre
foi política, "o que precisamos é ter clareza do projeto político que
ela defende". 60 .

Ressaltamos que estes dois tipos de educação inexistem em es-
tado puro, existindo apenas do ponto de vista teórico; portanto, são
"abstrações pedagógicas" ou "horizontes opostos" em direção aos
quais a educação tenta caminhar e realizar-se através de sua práti-
ca, mantendo o conflito entre grupos sociais e "a dialética entre o
velho e o novo, entre a reprodução e a transformação". 61

O que se está querendo mostrar é que a educação trata das
relações intencionais entre homem e mundo. Torna-se evidente que
a educação do tipo adaptadora, ao tratar desta relação, privilegia o
mundo, notadamente o mundo social ao qual o homem que está
sendo educado deve se adaptar, enquanto a educação transforma-
dora privilegia o homem, situando-o como ser de transformação do
mundo.

A perspectiva de uma educação dialética, articulada a um pro-
jeto político popular, encontra em Gramsci uma das maiores con-
tribuições. Não é possível compreender o especial interesse deste in-
telectual. e militante polí!ico, pela .cultura em geral e pela educação
em. p~rticular, sem con~l~erar o Importante papel político que ele
atribui a ambas, nas atividades que se desenvolvem a nível da su-
perestrutura. Em última análise, a educação é entendida como im-
portante elemento no jogo de forças que tem lugar na sociedade
civil visando à dominação e à direção da sociedade política. Por-
tanto, desta perspectiva, o problema central encarado na dialética do
conflito de classes não se refere apenas à situação de exploradores
e explorados, mas, fundamentalmente, trata-se de uma luta pela he-
gemonia - a aspiração de vir a ser dirigente.

Ora, a questão central e o problema histórico básico residem
no como fazer para que uma classe subalterna possa adquirir as

60 GADOTTI, Moacir, op. cit., p. 13.
61 GADOTTI, .Moacir. R~v~são Crític~ do Papel do Pedagogo na

Atual SOCIedadeBrasíleíra Educaçao e Sociedade. S. Paulo, (1):
5-16, set. p. 12, 1978.
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características de dirigente. Uma das dificuldades é a falta de uma
consciência lúcida para imprimir uma direção consciente que seja
capaz de suscitar uma vontade cooperativa das várias frações de
classe e assegurar uma ação eficaz. Aqui se coloca a relevância da
e~uc~ção no sentido de trabalhar o senso comum, ou seja, a cons-
ciencia e a cultura fragmentada dos setores populares na perspecti-
va da reelaboração de uma consciência histórica popular e, conse-
qüentemente, de uma cultura e uma ideologia popular susceptível de
tornar-se hegemônica. Vale dizer, transformar a consciência implica
passar da postura subalterna para a postura dirigente.

Torna-se claro que estamos nos referindo as diferentes práticas
educativas desenvolvidas pela escola, pelos sindicatos e partidos dos
trabalhadores e outras, organicamente vinculadas aos interesses po-
pulares. Como resultado desta ação educativa, espera-se uma fase de
amadurecimento da classe, expresso através do grau de homogenei-
dade, de autoconsciência e de organização. 62

Destas considerações lineares, evidencia-se que a hegemonia
política é essencialmente um fato de consciência, em outros termos,
é a expressão do elemento consciente no fato histórico-político. 63
Gramsci nega que a consciência e a vontade coletiva possam de-
senvolver-se espontaneamente, destacando, então, a necessidade fun-
damental da educação neste processo, notadamente a função edu-
cativa do partido político e dos intelectuais orgânicos às classes tra-
balhadoras. Na prática, este amadurecimento ocorre de forma dialé-
tica, na medida que a ação educativa desencadeia o processo de
conscientização, os participantes, mediante saltos qualitativos rea-
lizam avanços. '

Os órgãos de classe, para cumprirem a missão básica "de criar
dirigentes" 64 capazes de empreender a tarefa ao mesmo tempo edu-
cativa e organizativa dos setores populares, devem necessariamente
estar organicamente vinculados aos interesses das classes a que
servem '. Ao ~iscutir a função educativo-organizativa do partido,
Gramsci enfatiza o papel deste na formação do intelectual orgâni-
co da classe trabalhadora. Diz textualmente: "um partido poderá ter
uma maior ou menor composição do grau mais alto ou mais baixo
mas não é isto que importa: importa, sim, a função que é diretiva
e organizativa isto é, educativa e intelectual". 65

A partir deste ponto, observamos a importância atribuída ao
intelectual organicamente vinculado às classes trabalhadoras, com
elo entre a estrutura e a superestrutura. e ele o elemento que traba-
lhará a concepção de mundo fragmentada dos grupos populares na

62 URBANI, G. op, cit., p. 32.
63 URBAN!, G. op. cit., p. 33.
64 GRAMSCI,A. Maquiavel, a Política e o Estado Moderno p. 86.
65 GRAMSCI, A. Concepção Dialética da História, p. 15:
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perspectiva de transformá-Ia em consciência crítica .numa co.nc~pção
de mundo própria, unitária e consciente. Aqui se msere a idéia do
saber como poder, pois "sem o saber não se faz história-política", 66
numa palavra, não se constrói uma sociedade sem educação. .A

Em suma, da perspectiva gramsciana a formação da conscien-
cia histórica representa o momento da hegemonia anterior à con-
quista do poder por parte da classe. A "expansividade" da ação he-
gemônica encontra-se diretamente vinculada ao processo de criação
e de difusão da cultura e da ideologia da classe que busca a hege-
monia. Cabe aqui assinalar que o conceito de cultura em Gramsci
resulta reformado, tanto do âmbito do indivíduo, quanto da socie-
dade. A cultura é entendida como sendo "a consciência crítica do
próprio operar" de uma determinada classe '. Daí a ênfase atr~bu!da
à elaboração de uma concepção de mundo mtegrada, que coincide
com a formação da personalidade também integrada ao .context~ d.e
uma experiência social consciente. Portanto o valor maior, o sigm-
ficado humano universal da cultura encontra-se no fato de esta cons-
tituir-se um processo de formação e do desenvolvimento da cons-
ciência. Ou seja, consciência e cultura são realidades humanas
sempre em transformação, do mesmo modo que a cultura atua sobre
a formação da consciência, esta age sobre a cultura modificando-a.

No referido processo as várias organizações educativas e, em
especial, a escola são chamadas a desempenhar um trabalho deci-
sivo na "direção cultural" da sociedade. A partir daí visualiza-se, cla-
ramente, a prática da educação vinculada a um projeto político-his-
tórico destinado a desenvolver a classe trabalhadora na perspectiva
de uma classe dirigente. Por conseguinte, a praxis educativa consti-
tui-se num instrumento que possibilita a passagem da mentalidade
popular do estágio da fragmentação do senso comum para o estágio
histórico-crítico.

2.2 - O PROCESSO - CONHECIMENTO E_
MeTODO

Numa educação orientada para os fins e não para os meios,
o currículo assume a posição de fato pedagógico básico, mediante a
qual se busca a recriação ~o conhecimento, a =s= ~e u~a nova
cultura não imposta mecamcamente, mas construída dialeticamente
a partir de elementos significativos dos diversos saberes. Esta colo-
cação evidencia a necessidade de que a ação pedagógica seja reali-
zada a partir do homem concreto, situado num contexto social con-
creto.

66 GRAMSCI,A. Ibidem, p. 15.
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Via de regra, a geração adulta, especialmente por intermédio
das instituições educativas, estabelece uma mediação entre o mundo-
bjeto do conhecimento e a criança - sujeito do conhecimento.

Esta mediação constitui um processo de seleção ou de filtragem dos
aspectos do mundo que são permitidos serem conhecidos pelo ser
que se socializa. Isto de fato caracteriza-se como uma sonegação do
conhecimento, mais do que uma "simplificação da realidade" obje-
tivando facilitar a aprendizagem do indivíduo.

Cabe chamar a atenção para um fato relevante naquelas so-
ciedades divididas em classes sociais. Aí a seleção dos elementos a
serem conhecidos se baseia em critérios diferenciadores de confor-
midade com a classe social do sujeito que se educa. Desse modo, os
educandos das classes subalternas não apenas "absorvem uma pers-
pectiva própria da classe inferior a respeito do mundo social, mas
absorvem esta percepção com a coloração particular que lhes é dada
pelos pais" 67 e por outros educadores encarregados de sua sociali-
zação. Em conseqüência, o educando dos setores populares, além
de ter um mundo bem diferente daquele do indivíduo das classes
privilegiadas, tem uma concepção de mundo também profundamente
distinta da visão de mundo dos referidos grupos.

Uma comprovação do uso dos critérios diferenciadores no pro-
cesso de socialização em distintos grupos sociais é oferecida pelo
estudo dos códigos lingüísticos de Bernstein. O conceito de código
faz referência ao conteúdo da linguagem que difere significativa-
mente conforme seja este restrito ou elaborado. As pesquisas na área
mostram que na diferenciação dos códigos há contextos que influem
significativamente: "os mais cruciais são os contextos educativo, da
instrução, o contexto da regulação da conduta". 68

Quando falamos de socialização, estamos nos referindo à cons-
trução da pessoa e, conseqüentemente, as relações desta com os seres
humanos. Ao longo da experiência, o ser humano vai aprendendo a
representar a si mesmo e as relações com os outros homens do
seu grupo e de outros grupos sociais. Com base nisto, a pessoa
manifesta comportamentos sociais adequados, ou seja, socialmente
aceitos, e "significativamente interpretados", posto terem sido pro-
duzidos de acordo com os "padrões de comportamento social es-
perado". Podemos então afirmar que "uma pessoa socializada é uma
forma pessoalizada da estrutura social". 69

Por meio deste processo de internalização, o ser que se educa

67 BERGER, P. LUCKMAN. A construção social da realidade. Pe-
trópolis, Vozes, p. 176, 1976.

68 BERNSTEIN. Basil. SOCialização e Código Lingüísticos. O Pro-
fessor. Lisboa, (25): 19-23, p. 20, 1980.

69 BARREIRO, Júlio. Educação popular e conscientização. Petrópo-
Iís, Vozes, p. 128,129, 1980.
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'A • ões os conhecimentos, as
incorpora à sua co~s~lencla a\ p~~e~ç~ d~s relações sociais. Vale
normas e valores S~CIaISa r~spel o . I a pessoa internaliza os vários
dizer, numa determinadaor :m soc~:l en endrados por esta ordem
níveis e modos de leglt1maça~ .SOCI ~o pelo indivíduo é aquele
social. O conhecimento pessoa mcorpohra 'do Em razão disto, "os

. .o para ser con eCI . .que existe no seu mel ., d nhecimento social existente
limites da consciên~ia sãot limites ~,~~ conteúdos da consciência
distribuídos". Eq~l1vale a Irm~r .que to social socialmente disponí-
pessoal são fraçoes do con eCI;nen_ do c~nhecimento são diíe-
veis':. 70 Enfatfizem~s J~se ~~:::es r:~~~:is, caracterizando, do ponto
renciadas em unçao 1 ue Gramsci chama de senso
de vista dos setores popu ares, o q

• A • f gmentada
comum ou consclencla. ra _ retenderam mostrar como a ordem

Estas linea.res ~onsId~ra~~es ~x licada e justificada por conheci-
social estabeleclda e pro UZI.~, P a legitimam E ainda, como a
mentos, valore~, l1:0rm~s SOCIaISlqu~imada torna-'se 'uma realidade
sociedade instltUClO~ahzada e t egi t e conhecimentos que são in-
objetiva que ?etermma cO:~~Jo~m~~e~enciadamente em. função das
ternahzados, IStOé, repro . I os estudos da teona da repro-
classes sociais, conforme assina am
dução social. _ remissa de que numa educação

Tais colocaço~s reforçam t d ve tomar como ponto de partida
democrática e crítica, _o curncu o e ró rio do rupo a que se desti-
a cultura e a concepçao deGmund~ Pa c~1tura q~e constitui o "senso

C t do como ensma ramsct, . ~na. on u , .' t nte fragmentária e muítas vezes,., . de regra lnconSlSe , '.
comum. ,e~VIa , , .dade de recriá-Ia, tornando conslste~te os
contradltona, daí a ne~e~sl 'da a ui e' que esta reinvençao da. ,. A poslçao assumI q .
seus pnncIploS. , se aberta _ deve se realizar dialetlcamen-
cultura - como um.a s~f.teativos tanto de "senso comum", como de
te com elementos sigm ic 'sab tódi o" 71. I d te do "sa er me o IC .
saber umversa, nota amen .' lugar "o saber metódico",

c, altar que em primeiro .
, onve~ ress , . os e dialéticos do pensamento, consti-

isto e, os m~tr~n::entos ~o~~nidade e não especificamente da bur-
tui ';1m patnmomo ~a o~sível um grupo "apropriar-se da ciência de
guesia, em segundo, e p itar sua ideologia".72 Portanto, essa apro-
u~a o~r~r~~~J~e s~:::n:~e~ saber coletivo, pondo fim a sua sonega-
p- ç, . ti ação do mesmo. .
çao e a pnva IZ ndo dizer é que o processo curncular deve

O que estamos quere . d b. . h de uma visão particular o sa er paragradatlvamente camm ar

70 Ibid€m p. 130. "to PINTO V" Alvaro. Ciência e Existência.71 Veja-se a este respei , "
R" de Janeiro Paz e Terra, 1969" .

72 GR~SCI, A. c~ncepção Dialética da Historia, p. 71.
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t~m visão. uni~er~~l, sendo isso feito, não a partir de urna visao
11!1 ar! e SIm dialética. Para que esta construção do saber se faça
dlal~lIcamente, torna-se imprescindível que o educando se apropne
dos mstrumentos lógicos e dialéticos do pensamento, que tome posse
do mét?do. Coerente com a abordagem dialética da educação, a me-
tc:dologla de trabalho necessariamente se efetivará mediante a refle-
xao sob:,e o real, envolvendo o processo de: ação _ reflexão _
nova aç~o = renovação ou recriação. Noutros termos, busca-se a
e!ab?~aç~o de uma nova concepção de mundo cujo conteúdo seja
significativo para os grupos populares e que adquira a forma do
pensamento elaborado.
_ Na perspectiva. da educação transformadora, a situação de opres-

sao, c~mo os demais e.lementos da realidade do homem-sujeito, são
percebidos como. desafios, objeto da ação-reflexão do processo edu-
ca~I~o, na tentativa de superá-Ios. Toda a reflexão incide sobre a
pratica, tend? em vista que "a prática de pensar a prática é a
melho!, ma_neua de aprender a pensar certo". 73 Isto significa que a
re~lexao. t;tao se processa sobre o vazio, mas sobre as condições
eXlstencla~s dos ho~ens em suas relações com o mundo físico, cul-
tural, SOCIale POh~I~O.Esta educação se faz a partir do esforço
I:ermanente dos _SUjeItosenvolvidos, mediante a percepção e a crí-
tica de ~om~ estao sendo no mundo concreto. De fato, esta prática
pedagógica h~er~a~or~ busca a elaboração de uma nova concepção
de mundo, sIgmfICatIV~ para os setores populares, mas visa so-
bretudo, a transfo.rmaçao das relações sociais vigentes. '

Para Gr~ms~I, a elaboração dessa nova concepção do mundo
requerA e~ primeiro lugar que a mesma seja suscetível de se tornar
hegemônica, Em segundo lugar, deve partir das concepções popula-
res, deve !raba}har o s~~so c~mum, partindo dos conceitos da massa.
E.m ter~elro, e necessano dispor de instrumentos lógico-metodoJ6-
gicos eficazes. B fundamental que o povo adquira os instrumentos 16-
gICOSde pensamento, Esse processo deve ser introduzido pelos ins-
t~umentos m~I~ elementares, uma vez que às camadas populares "é
amda, ~ecessana a conquista da lógica formal, da mais elementar
gramatíca do pensa~e?~o e da l~ngua"..74 Posteriormente deve atin-
gir c: pensamento dialético. Este e esenclalmente o processo de cons-
truçao do concreto do pensamento.

Na experiência de educação libertadora de Freire 75 J b- dI' , a e a ora-çao essa nova eu tura e .ur~a tarefa a ser realizada dialeticamente
com os educandos, os oprimidos. Torna-se, pois, fundamental a pre-

73 FREIRE, Paulo. - A alfabetização de Adultos' É el
fazer neutro? - Educação e Sociedade. S. Pa~lo, (l~) ~~4~~eset. p. 65, 1978. . ,

74 G~MSCI, Concepção Dialét!ca da História, n. 77.
75 Veja FREIRE, P.A. A educaçao como prática da liberdade, op. cito
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sença destes, desde seu começo até a sua fase final, envolvendo a
análise da temática, a organização do conteúdo programático e a
ação educativa como ação cultural libertadora.

Esta busca geralmente toma como ponto de partida a c~ltura
dos participantes que possibilita o desdobramento de um ~mverso
temático ou conjunto de temas geradores e aos poucos vai sendo
explicitado o nível de consciência da realidade. A dinâmica deste
processo de decodificação da realidade pode .tomar a ~orma de "c,ír-
culo de cultura" e envolve dois momentos inter-relacionados: a in-
vestigação temática da realidade e a ação cultural, que visa elabo-
ração de uma síntese cultural aberta.

A "ação cultural" 76 entendida como uma ação hist6rica
opõe-se à invasão cultural e "se apresenta como instrumento de su-
peração da própria cultura alienada e alienante". 77 O fundamental
é compreender que na ação, como síntese cultural, se resolve a con-
tradição entre a visão de mundo do educador ~ do educando, o~
seja, entre a liderança e os liderados, conseguindo-se 0_ ennqueci-
mento de ambas. Portanto, o caminho para uma educaçao transfor-
madora jamais pode ser o da invasão cultural dos setores popula-
res, e, sim, o da síntese cultural.

Desse modo, a preocupação de Gramsci com a elaboração de
uma nova concepção de mundo unitário e consistente por parte da
"massa", e a de Freire, no sentido da construção de uma síntese
cultural, se equivalem, pois ambos defendem que este trabalho edu-
cativo deve ser realizado pelos setores populares, mas reconhecem
que isto não ocorre espontaneamente, sendo necessária a ação dire-
tiva ou a liderança do educador organicamente ligado a estes
grupos.

A experiência mostra que todo o movimento cultural voltado
para a transformação do senso comum encontra dificuldades e deve
proceder de forma gradual e persistente. Gramsci sugere duas táti-
cas principais: a persistente repetição dos argumentos, posto que "a
repetição é o meio didático mais eficaz para agir sobre a mentali-
dade popular", 78 e o trabalho árduo para elevar intelectualmente
camadas populares cada vez mais vastas, e para "dar personalida-
de ao amorfo elemento de massa",79 resultando daí o surgimento da
massa, de intelectuais de novo tipo, orgânico à sua classe.

A linha de análise exposta até aqui deixa muito claro que o
processo educativo é entendido como uma atividade que exige por
parte do educando grande esforço e um trabalho disciplinado e me-

76 Para aprofundamento da idéia ver P. Freire em Ação CUltural
para a liberdade e Pedagogia do Oprimido, especialmente ca. IV.

77 FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido, p. 224.
78 GRAMSCI, A. Concepção dialética da história, p. 27.
79 GRAMSCI, A. Ibidem, p. 27.
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t6dico. "Os responsáveis pela ação educativa devem cuidar para que
educando adquira certos hábitos de deligência, de exatidão, de
nccntração psíquica, os quais não se podem adquirir senão me-

diante a repetição de atos disciplinares e metódicos". 80 Gramsci
r item em diversas partes de sua obra que ser intelectual não é um
dom inato. O intelectual é resultante de um processo de formação,
de desenvolvimento do pensamento, de capacidades de autonomia
e autodireção, constituindo-se numa conquista lenta, penosa e fati-
gante. Recomenda então que devemos procurar fazer com que o es-
tudante se fatigue apenas o indispensável, evitando que o faça inu-
tilmente.

Do anteriormente exposto não devemos deduzir que o autor
advoga a pura disciplinação e a coerção autoritária. A referida "dis-
ciplina" é entendida acima de tudo como consciência daquilo que
vem do exterior. Por conseguinte, é mais uma atitude interna que
visa conduzir à autonomia da personalidade. Somente nestas bases
a atividade do educando adquire pleno sentido e se expressa de
forma criativa. Desse modo, "a escola criativa é a culminância da
escola ativa".

Com efeito, uma ação pedagógica criativa coloca em primeiro
plano o desenvolvimento autônomo e responsável da personalidade
como expressão de "uma consciência moral sólida e hegemônica".81

Assim, a escola criativa não significa escola de inventores e
descobridores; ela indica basicamente "um método de investigação
do conhecimento e não um programa predeterminado que obrigue à
inovação e à originalidade a todo custo". 82 O referido processo
criativo realiza-se graças ao esforço e à autonomia do discente e
ação do professor que exerce a função de "guia amigável". A
descoberta pelo aluno de uma verdade, mesmo que a referida já
seja conhecida, é uma criação, porque demonstra a "posse do mé-
todo", fato que atesta "maturidade intelectual" e que o estudante
está em condições de vir a descobrir verdades novas.

Assim, o currículo parte do conhecimento do senso comum, do
folclore, das concepções de mundo que influem na formação inte-
lectual e moral dos educandos. Todo o currículo deve ter como
meta a elaboração da cultura das camadas populares. Este processo
exige organização e disciplina interior, através da qual o educando
integra esta cultura à sua personalidade, sendo, por conseguinte,
uma conquista de consciência superior.

A formação de uma personalidade implica conhecimento das
relações sociais presentes no mundo em que o educando vive, im-
plica também conhecimento do modo como essas relações mudam.

80 GRAMSCI, A. Os Intelectuais e a organização da cultura, p. 133.
81 GRAMSCI, A. Ibtd=m, p. 124.
82 GRAMSCI, A. Ibidem, p. 124.
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Para viabilizar esse processo de elaboração da cultura popular,
torna-se necessário que a classe trabalhadora se instrumentalize. Por
esta razão Gramsci afirma que ela "deve adquirir a cultura e a
psicologia da classe dominante". 83 A prática pedagógica nã~ pode
deixar de trabalhar com conteúdos, uma vez que a cultura e a ca-
pacidade de ordenar certos conteúdos e realizá-los. . _

Ora apoiando-se na concepção de mundo exposta na visao d~
homem como ser histórico do conhecimento como poder, Gramsci
defende que "não é completamente exato dizer que a in~tr~çã5> nã~
seja igualmente educação: a insistência exagerada nesta distinção foi
um grave erro da pedagogia idealista". 84 _

Assim, para que a instrução não fosse igualmente educação,
seria preciso que o aluno fosse inteiramente passivo, o que e ~m
absurdo. Na época contemporânea as diversas teorias de aprendiza-
gem advogam a dinamicidade do ato de aprender. .

A importância dessa crítica de Gramsci prende-se ao fato muitas
vezes referenciado neste trabalho de haver necessidade de as ca-
madas populares dominarem novos conhecimentos, de adquirirem
inclusive a cultura burguesa. Ora, como foi discutido antes, a pe-
dagogia liberal continua ainda hoje, em nome. do espor:taneísmo ~
principalmente do não diretivismo, negando a ímportãncia da ~'l..Ul-
sição de conhecimentos. E importante a compreensao de decisões
concernentes a um currículo libertador, tendo em vista que em seu
entido verdadeiro conhecimento é poder. .

Outro aspecto relevante a considerar refere-se à necessidade da
integração entre a cultura humanista e a técnica. Com efeito, os va-
lores do humanismo não podem ser abandonados; eles representam
n própria história do homem e devem ser adquiridos e socializados
p 10 povo. Por outro lado, a época presente exige a valorização .do
trabalho, da atividade produtiva. Este não pode ser entendido
apenas como meio de sobrevivência, mas acima de tudo como um
m io pelo qual o homem atua sobre o mundo como agente transfor-
mndor, como sujeito, particularmente na produção da história.

Essa referência à participação na "produção da história" pos-
ihilita a compreensão do processo de trabalho, como elemento fun-

d imcntal que permite ao "homem ser histórico" agir sobre sua rea-
lklude. A concepção marxista da educação tem como uma de suas
pr missas básicas a ênfase na interação entre trabalho manual e in-
I lcctual, entre estudo e trabalho. De acordo com esse pressuposto,
11 -ducação deve processar-se "estreitamente vinculada ao processo
hi tórico da atividade social e produtiva dos homens". 85

11:1 R f rência retirada de Lombardi, P. op , cít., p. 59.
H4 RAMSCI, A. Os Intelectuais e a Organização da Cultura, p. 131.
11 UCIIODOLKI, op. eit., p. 7.
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Em. várias partes da obra de Marx e Engels, 86 estes advogam
I. 11 C Idade de combinar a educação com o trabalho produtivo, a
Iim de vencer a oposição entre trabalho intelectual e manual, mas
not:dament: como um meio eficaz de integrar teoria e prática, re-
fJexao _e açao. Também Gramsci 87 enfatiza ser fundamental que a
cduca~ao de base das cl~sses populares seja construída a partir da in-
tegraçao entre o conhecimento intelectual e trabalho da união entre
os princípios teóricos e as habilidades práticas. '

A exigência básica de uma pedagogia integradora das ativida-
des. educativas deve residir na participação efetiva dos agentes edu-
cativos - educador e educando, na vida da comunidade onde essa
prática educativa se insere participando inclusive das atividades pro-
dutivas. Essa integração deve buscar a "síntese" dos saberes dos di-
versos participantes do processo educativo.

Daí podermos afirmar que a real participação do trabalho como
processo educativo na transformação social será tanto mais eficaz
na medida em que não for uma "mera engenhos idade didática'"
mas sim uma real inserção no processo social do trabalho. Isto
requer a união entre "estruturas educativas e estruturas produti-
vas".88

Um exemplo relevante dessa real integração entre atividades
produtivas e educativas realiza-se na educação rural da Guiné-Bis-
sau. Nesta experiência, a integração entre trabalho e estudo é asse-
~urada mediante .a prática de UIl!ap,e?agogia que envolve três etapas:
Estudo da realidade/estudo cientfficoz'trahalhos práticos". 89

2.3 O CURRíCULO NA PRÁTICA DOS AGENTES:
EDUCADOR E EDUCANDOS

A ação pedagógica é entendida, dentro da visão gramsciana,
como um conjunto de relações hegemônicas que não se limitam
apenas ao âmbito da situação escolar. Estas relações existem nos
vários níveis da sociedade no seu conjunto, apresentando-se como
nexo entre o Estado e a sociedade, as classes dominantes e as do-
minadas, a classe e o partido ou outro órgão representativo da classe
um indivíduo com relação a outros indivíduos, e nas relações sócio-
pedagógicas que se dão entre educador e educandos.

Na perspectiva da prática de uma educação transformadora o
primeiro aspecto a ser considerado é o fato de que neste enfoque

86 MARX, K. e E!NGELS,F. Crítica da Educação e do Ensino. op. cito
87 Vej!L-se especíalments GRAMSCI. Os Intelectuais e a Organiza-

çao da Cultura.
88 MANACORDA,Mario. Marx y la Pedagogia Moderna. p. 61
89 FR:EIRE, et alii. Vivendo e Aprendendo. S. Paulo, Ed. Brasl-

líense, .p 89, 1980.

26 Educação em Debate, Fort. (9) Jan.lJunho: 1985

o ponto de partida e de chegada da educação é o grupo de e~~ca~-
dos, e o seu objetivo primordial é a formação de uma consclen<:1a
crítica e histórica, tendo em vista a constituição de um bloco SOCial
e cultural.

Outro ponto importante é que a prática educativa transfo~~-
dora não crê na pura espontaneidade dos educandos. Esta pratIca
supõe ser necessária a ação do intelectual do educador, que desem-
penha uma tarefa fundamental no processo de transformação da
concepção de mundo do camponês. Portanto, o processo de desen-
volvimento da consciência crítica, da elaboração de uma nova cul-
tura está ligado a uma dialética intelectual-massa. Isto signif~ca que
o desenvolvimento quantitativo e qualitativo do estrato de mte~ec-
tuais está profundamente ligado a um movimento análogo .dos. SIm-
plórios, que se eleva a níveis superiores de cultura e ampha SImul-
taneamente o seu círculo de influências. 90

A análise gramscista relativa ao educador está inteiramente
apoiada na sua teoria sobre os intelectuais, posto que o pr~fessor
constitui uma categoria fundamental que atua em setores partIcular:
mente importantes da sociedade - as organizações educativas. DaI
decorre a primeira implicação chave: o educador precisa ser educa-
do, isto é, adquirir consciência crítica de sua função diretiva na
sociedade, tornando-se um intelectual orgânico das camadas popu-
lares.

Aliás, essa posição de Gramsci está alicerçada no pensamento
de Marx, na sua Terceira Tese sobre Feuerbach, onde ele diz textual-
mente: "a doutrina materialista de que os homens são o produto do
meio e portanto que as mudanças nos homens são o resultado de
outras mudanças no ambiente, não leva em conta que os homens
também podem modificar o ambiente e que o educador deve por
sua vez ser educado". 91

Essa afirmação deixa claro que nem todo elemento que ensina
se constitui um educador, um intelectual orgânico da classe traba-
lhadora. Faz-se necessário educar os educadores visando torná-Io
capaz de representar a c.onsciência crítica coletiva e convertê-Ios em
elemento de integração entre o meio e o educando. Mas, acima d~
tudo, devem ser capazes de trabalhar o senso comum na perspectl-
va da consciência crítica do educando e do grupo social a que este
pertence.

De tudo o que foi dito, evidencia-se que o ato docente é es-
sencialmente um ato político e que a função do professor não se
configura como uma ação neutra. Tampouco se caracteriza como
não diretiva. Deste fato, decorre toda a crítica ao espontaneísmo
educacional, incluindo, naturalmente, o não-diretivismo rogeriano .

90 GRAMSCI, A. Concepção Dialética da História. p. 22.
91 MARX, K. Apud Lombardí, P. op. cit., p. 47.
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.~ referido ponto de vista adquire maior clareza quando se
explícita que o educando das camadas populares partilha de uma
cultura de senso comum, fragmentária, incoerente e mecanicamente
imposta e que o educador deve representar uma cultura mais ela-
borada, mais coerente e mais crítica. Não cabe ao educador opor-se
à vida do grupo social onde o educando se insere, mas "acelerar e
disciplinar" o pensamento do aprendiz, conferindo maior rigor ló-
gico ao saber popular.

A união entre intelectual e massa, educador e educando per-
mite caracterizar a prática educativa com uma autêntica síntese cul-
tural, resultante da integração entre "a alta cultura e a cultura
popular: seu conteúdo é popular, porém sua forma deve estar de
acorde com o pensamento avançado". 92

B evidente que o educador não poderá exercer essa função se
não for um intelectual organicamente ligado à classe dominada, um
elemento político que esteja convicto da importância histórica e so-
cial de sua tarefa, como instrumento de luta a favor das classes
subalternas.

O professor, como intelectual orgânico, também é consciente
dos contrastes entre sua cultura e à do povo, mas acima de tudo
elas dificuldades inerentes à sua tarefa. Nas palavras do próprio
Gramsci, "o mestre é consciente dos contrastes entre o tipo de so-
ciedade e de cultura que representa e o tipo de sociedade e de
cultura representado pelos alunos, sendo também consciente de sua
tarefa que consiste em acelerar e disciplinar a formação da criança
conforme o tipo superior em luta. 93

Uma conseqüência lógica nessa linha de pensamento é a rejei-
ção da hipótese burguesa de que a formação do homem pode ser
produzida de modo espontâneo e absolutamente livre. Isto porque
a liberdade não é um conceito metafísico, mas um modo de com-
portar-se com responsabilidade social.

Depreende-se portar-se, que deva ser afastada em relação ao
professor tanto a postura autoritária puramente disciplinadora,
quanto a postura espontaneísta que anula o papel político tanto da
educação quanto do educador.

Esta é também a posição advoga da por Freire, 94 que nos es-
critos mais recentes tem deixado muito claro que no tocante às re-
lações sócio-pedagógicas devem ser rejeitadas tanto a postura auto-
ritária, em que o educador se porta como o possuidor do objeto

92 HUIDOBRO, J. E. Garcia. Educaclón Consciencia y Sociedade.
p. 361.

93 GRAMSCI, A. Os Intelectuais e a Organização da Cultura. p. 131.
94 Veja-se a este respeito a entrevista concedida por P. Freire a L~ite

Ligia C. M. Encontro com Paulo Freire Educação e Sociedade.
S. Paulo, (3) :47-75, mar., 1979, p. 59.

28 Educação em Debate, Fort. (9) Jan.lJunho: 1985

. f'l educando
de conhecimento cabendo-lhe, portanto, trans ert!o . ao b'1 . . tâ aca a anu-quanto a postura espontaneísta que, em u tima ms ancia, d t
~and; o papel do educador, uma vez que deixa o educan o ~n re-
~ue a si mesmo no ato de conhecer. O referido autor con~IUl q~e
o espontaneísmo' é tão mau na esfera peda,g~gica, qu~nto na _dl~ensao
mais ampla da política. Desse modo, é Iácil conc~Ulr que tao anos~
quanto o autoritarismo pedagógico ~ o ~spontane1smo, P<:StCIquei n
medida em que este nega a intenclOnahdade da educação, anu a?
papel político do educador e da educação, quan~o, de fato, da 1ra-
tíca eJucativa deve ser concebida corno o próprio processo e or-
mação do intelectual orgânico. . ~ . .

O educador tem um papel fundamental na dinâmica do ~roc~::;-
. .~. om maior S1.,-

50 de libertação. B um sujeito com mais expenencta, c. d
tematização que coloca diante do educando um certo obJ~to f co-
nhecimento, desafiando assim o educando, que pass~ a ~l:~:~t~
obieto no desvelamento que o educador faz. Ele e um
qu~ ajuda o grupo a buscar e aprofundar resp~stas pa~a os proble~

ue o desafia que questiona e problematIza na linha sempre
::~s \rofunda da~ causas. Por outro lado, é ~ element~ q~e a~:
deixa "questionar e interpelar pela base", mas, acima de tu o, s "

- leitos" 95que todos os homens sao SUJelOS . , ., f d
A premissa básica que norteia est~ ~nahse : aquela en _oc~a

desde o princípio de que a ação pedagoglca _supoe
d

uma relaiao dict
emônica na qual a posição do educador nao po e ser con un 1 a

g d ! - as e' "direção" e que o educando tampouco podecom ommaçao, m, di te
!Oerum dominado mas um dirigido q~e se prepara para_ser mgen. v.

Visto deste modo não é correto afirmar que a relaçao peda~óglc:
seja caracterizada 'pelo diálogo sim~trico: ~r~ta.se ~e uma relaçao ~=
slmétrica marcada pela contradiçao d1alet1~a, n~o .em termos di v

oposição entre a sabedoria do mestre e da ígnorancia do apren 1Z,
mas a relação de oposição e de .co~pleme?ta?ão ~ntr.e saberes e
funções diferenciados. Aqui adquire Importância a l~é1a de que o
educador trabalha no sentido de fazer desaparecer a figura do e.du-
cando, isto é, do dirigido. Entendemos, então, q.ue "é precls~ ,ace1t:lr
u assimetria com rigor, para não forjar a caricatura do diálogo e

id d" 96exerce •. disfarçadamente a auton a e .
Por outro lado, convém enfatizar um aspecto lembrado antes,

qual seja o de que não podemos conceber o educador como uma
ntidade já pronta, acabada, o dono da verdade. ,Este deve ser sempre

um "educador-educado", que enquanto educa ~ e~ucado. 97 Assim,
.lc modifica-se na medida em que interage dialeticamente com os

n5 FREIRE, P. A Educação como Prática da Liberdade.
IUI CHAUI, M. op.cit.p.39. ." 75
n7 Confronte-se com Freire em Pedagogía do oprímído. p. .

ducação em Debate, Fort. (9) Jan.lJunho: 1985 29



30 Educação em Debate, Fort. (9) Jan.lJunho: 1985

seus educandos com as diferentes situações de aprendizagem. Paro li

educador que trabalha com educação popular, esta relação apar
ainda mais forte, tendo em vista que, na proporção em que estu I1

criticamente junto com os educandos os elementos fragmentado ti
suas concepções de mundo, em que problematiza a realidade 11

ereta que os envolve, o educador popular desenvolve mais aguç I

damente a consciência da contradição. Este dado capacita-o pur I

novas possibilidades de intervenção educativa. 98 Aqui se compr eu
de ser verdadeiro afirmar que "os homens se educam entre si medi I-

tizados pelo mundo". 99

98 Veja-se a este respeito, Angelo Broccali, op. cito p. 171.
99 FREmE, Paulo. Ibidem, p. 79.


