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RESUMO

Esta dissertação foi elaborada a partir de nossa
prática em Didática e da inquietação para encontrar formas e
conte6dos significativos para o ensino da disciplina.

A "Analise dos conteúdos dos livros textos de Didá
tica: reprodução ou transformação social" teve como instrumen
talos livros mais utilizados por professores da disciplina
nos cursos de Pedagogia e Li66nciatura do Ceará. A investiq~
çao se deu no período de 1979 a 1988 envolvendo livros de cir
culação nacional mais veiculados no período.

Tomamos como refercncial metodo16gico de anãlise,
a dial~tica e em especial autores ditos ou reconhecidos co~o
marxistas; não fizemos quaisquer triagem neles e os 11tilj.za
mos na medida das necessidades de nossas argumentações. Aos
livros textos de Didática Geral, acrescentamos outros sobre
temas' especificos tamb~m in~icados pelos profGssores. Feita a
leitura dos textos i~entificamos os temas hásicos e demos o

seguinte tratamento:

Na questão do~ objetivos det~vemos maior atenção por ser o mo
mento em que se apreende coum nitidez a poli ticidade da educa
c âo . Tratando-se do momento em que se definem as f i.naLidadcs ~

demos observar o grau de concreticidade das propostas, a qu m

se dirige a educaçã~~·a quem serve e a quem deixa de servir.
Construimos tr~s categorias te6ricas: a cÓncepção metafísica
dos objetivos, a concepção indi~idualista de. mudança e o \IS0

e o abuso da literatura estrangeira. Observamos: o mudo ahjs

tórico e qen~rico com que são tratados a indivíduo e a soei
dade f a L ;:n da ausência de r e f er ô nc í.as mat er í.a i.spara se co ns

·truir objet'vos para o ensino; a preocupação cnm a mudança n~s
campo 1t.amc nt.os individuais em alusão a pc rspe ct i.va de tLL;~;

formação soc.i.:alev i.dcnc i.nr.cio um f aLso e d Lco t ónu co t ra t.arno to.

dado à mudança e imp Li ando nurm pedacoqi a vo l cada para <1 éciélr



to a esta filtima perplexidade, analisamos cinco autores mais
citados: Dewey, Tyler, Gagn~, Bloom e ~ager. AI~m ddS caracte
rísticas gerais de cada um dos estudiosos, observamos respec-
tivamente: a filosofia (pragmatista), o cur1:culo (funciona
lista), os fundamentos psicológicos (comportamentalistas) a
lógica (formal) I e a operacionalizaçâo (mecanicista) dos obj~

,tivos. As conc0pçoes se articulam desde uma visâo mais ampla
de homem, at~ ~s pr~ticas do planejamento em sala de aula.
AI~m destas questões percebemos a dominaçâo americana (EEUU)
que reflete no ~mbito pedagógico a dominaçâo econômica e poli
tica ~ qual nos submetemos.

Trabalhamos cada um dos outros aspectos da '~id~tica
(conte~dos, metodologia e avaliaçâo do ensino) em linhas g~
rais e sem o detalhamento dado aos objetivos.

Na questâo dos conteúdos observamos um silêncio que
denuncia a ideologia e esconde os interesses políticos do co
nhecimento. A ênfase nos aspectos formais de articulaç50 hori
zontal e vertical esconde questões essenciais, dificulta a vi
s~ode totalidade 'e facilita a fragmentaçâo do'saber. AI~m
disso, h~ um falso tratamento quanto à concepç~o e as relações
teoria e pr~tica.

Na quest~o metodológica partimos das relaçõesm~to -
dose finalidades, definiç~o de valores e modos de prpdução
social. Identificamos o falso tratamento histórico dado aos
m~todos e caracterizamos os m~todos e técnicas apresentados cQ
mo modos bu~gueses de ensinar. Tamb~m constatamos a riqueza
das pr~ticas metodológicas procurando analisar as t~cnicas in
dividuais e grupais. Identificamos, ainda o reforço ao indiv±
dualismo e à competitividade e além disso, a busca de diefar
çar os conflitos e atingir um consenso ideológico, servindo

I

como recurso disciplinador do coLidiano Ja~ salas de aula.

Quanto à avaliação ob sorvamo s na d i.versi.ô ade d : j:~;

trument s o -erviço à pr5tica da s lcção e classiíici ção coru
v i.s t as il pa rt i.c i pc ç âo di scrim.inadora da produ câo (:.JplL ••J~~~h{.



Atontamos para a omi55âo da relaçâo rendimento escolar e 51
'tuaçâo s6cio-econ6mica dos alunos. Analisamos o conceito, as
funções gerais e especificas, a relaçâo avaliaçâo-m~dida e,
ainda, as técnicas e instrumentos. Observamos a base mecani
tista e comportamentalista sobre as quais se assentam os ins-
trumentos, o favorecimento ã desvinculaçâo teoria-pr~tica, a
ênfase ao doqma t i srno do saber, ã f raqme nt.acâo do conhecimento
na con st ruç âo dos itens e, ainda a busca de uma falsa neutralida
de.

Concluindo, observamos que a literatura veiculada f a
vorece, via-de regra, aos professores, uma visâo de mundo que
colabora no processo de reproduçâo social dominante capitalis
ta .em detrimento de uma visão que colabore na transformaçâo sQ
cial com v~stas a uma perspectiva iguali~~ria, socialista, d~
mocr~tica de vida coletiva. Resta a preocupaçâo com a forma
ç~o de professores despreparados para enfrentar a realidadeso
cial contradi t6ria, sem um método de an1ise e interferência qt.le
~acilite uma visão articulada da teoria-pr~tica, trabalho ma
nual-intelectual, individuo-sociedade, abstrato-concreto, par
te-todo, enfim, sem in~trumentos lógicos de compreensão do
real na perspectiva dialética. A m~ qualidade da literatllrn
prepara para o trato com um aluno idealizado, solidifica a
realidade social injusta que não é questionada, fundamenta- e
em pseudo-ciências que mais servem ã submissão do que servem
como resposta ã realidade brasileira; a preocupaçâo cOm as
aparências formais em detrimento dos conteúdos essenciais se
quer prepara o professor para uma visão de classe e organi~~
ção politica emancipadora. Por fim, enunci~mos, em linhas ge.~ -
rais, uma experiência que procura superar os limites biblio
gr~ficos da disciplina Did~tica.

I
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RÉsuMf:

Cette dissertation a été élaborée à partir de notre
expérience COffiIl1e professeur de Didactique et de l'inquiétud
pour trouver. des formes et contenues significatifs pour
l'enseignement de Ia discipline.

L'Analyse dos contenus des livres-textes de Didactique:
reproction oa transformation sociale" a eu conune instrument les
livres les plus utilisés par les professeurs de Ia discipline aux
cours de ?édagog ie et Licence. de l'Eta t ou Ceerá. L'investigation
a e.111ieu entre 1979/1988, avec les livres de ci rcu lat i.on
nationale les plus diffusés dans Ia période.

Nous avons pris comme référenticl méthodologique
d'anaLy se , Ia dialectique et s ü rt.out; les auteurs dits ou reconnus
comme marxistesi nous n'en avons fait aucun triagei nous ne
les avons utilisés ~u'en fonction du besoin de nos argumentutions.
Aux livres-textes de Didactique générale, nous en avons apporté

. .
d'a~tres sur des th~mes spécifiques, indiqués aussi par lcs
professeurs. Un~ fois que Ia 1ecture des textes a été faite,
nous avons identifiés 1es themes de base et avons donné 10
traitement suivant:

Pour ce qui est des objectifs nous avons accordé une
plus grande attention pour croire que c'est le moment oú l'on
appréhend avec netteté le c6té politique de l'éducation. Puisque
c'est le ~oment oú sont définies les finalités, nous avons pu
observer 1e degré con-ret des propositions, ã qui s'adresse
l'éducation, ã qui peut-el1e servir et à qui elle ne sert pnS.
Nous avons construit trois catégories th~oriques: Ia conccpti n
métaphysique des objectjfs, lu conception individuali du
changement et l'usago et l'abus de Ia litt6rature étrang~rc.
Nous avons également observé le mode non historique ot yeTlcriqu0
dont sont trait6s l'individu et Ia so~iétéf sans comptc·
l'absencc de r6f;rences matéricllcs pour étnblir dcs objcctifs

.pour l'enstigl,cJnenti Ia pr ôoccupc t í.on élVCC Lc chanocrnc n t, dc s



comportments individuels sans allusion ã Ia perspective de
transformation sociale conslalant un traitemcnt faux et
dychotomique donnê au changcment et impliquant en une pédagogie
tournéc vers lladaptation socialei et llusage et llabus de Ia
littérature étrangere. Quant ã cette derniere perplexité, nous
avons analyse les cinq auteurs les plus cités: Dewey, Tyler,
Gagné, Bloom et Mager. Outre les caractéristiques générales de
chacun des spécialistes,nous avons observé respectivemente: Ia
philosophie (pragmatiste), le curriculum (fondamentaliste) les
fondements psychologiques (comportamentalistes), Ia logique
(formelle) ~t l'opérationalis~tion (mécaniciste) des objectifs.
Les conceptions slarticulent ã partir d'une vision plus large
de llhomme, jusqu'aux pratiques du plan en salle de classe. En
dehors de ces questions, nous avons observéla domination
américaine (EE.UU) qui reflete, dan~ le domaine pédagogique, Ia
domination économique et politique ã laquelle nous SOIn.'11essourni

Nous avons travaillé cha cun des autres aspects de Ia
dialectique (contenus, méthodologie et évalua tion de 11enseiqnerrent.)I

en lignes générales, et sans le détaillement donné aux objectifs.

En ce qui concerne les contenus, nous avons romarqué
un silence que dénonce llidéologie et chache. les intérets
politiques de Ia connaissance. Llemphase des aspects formels de
l'articulation horizontale et verticale, cache des question~
essentielles, empeche Ia vision de totalité et facilite Ia
fragmentation du savoir. Sans compter qulil existe un traitement
faux quant ã Ia conception et aux relations théorique et pratiq~e.

Quant ã 11 aspect me thodo Loq i.que, nous sornmes p( rt.is
des relations méthodes et finalités, définitions des valcurs el
moyens de producttion sociale. Nous avons i dcntifié 'Lc trai tC':1.C t
historique, faux, donné aux méthodcs et avons caractérisé lcs

.méthodes ct t.echn.í.que.spré entées comme l1101'on5bou rjco ic
d'enseigner. Nous ~voné remarqué Ia richesse dos pratiqu0s
méthodolagiques cherchnnt 5 analyscr les techrliques inaividuallcs
et co Ll.oct í.vos . Naus avon s .ident ifié au ssi to. ron f orcomo nt. ,;

11 indiv .idua1.i sme ct ã La corup-;titi vit é (' t. auS S i Ia rcchcrchc C:d



En ce qui concerne l'évaluation, nous avons observé
dans Ia divorsité d'instruments, le service de Ia pratique do
Ia selection et classification en vue de Ia participation
discriminatoire de Ia production capitaliste. Nous avons fait
attention à 11omission du rapport rendement scolaire et situation
socio-économique des élãves. No~s avons analusé le .concc0te, les
fonctions génerales et spécifiques, les relations évaluation-
mensure et ~ncore les techniques et les instruments. Naus avons

-- . . - --

observá Ia base mácaniciste et comportamentaliste sur lesquelles
se posent les instruments, le fait de favoriser le détachement
théorice-pratique, i l'emphase au dogmatisme du savoir, à Ia
f~agmentation de Ia connsaissance dans Ia construction des items
et encore Ia recherche d'une fausse neutralité et objectivité.

déguisement des conflits, pour atteindre un conccnsus id&oloqiqllC
'qui sert encore cornme moyen disciplinateur du quotidien dos
salles de classe.

En conclusion, nous ~vons observé que Ia littérature
diffusée bénéficie les professeurs, une vision du monde qui
collabore au processus de reproduction sociale dominante

=
capitaliste au détrime~t d'une visionqui collabore à Ia
transformation sociale en vue d'une. perspectivo égaIitaire,
socialiste, démocratique de vie collective. 11 reste Ia
préocupation avec Ia formatiorr des professeurs non qualifi6s 'our
faire face à Ia réalité sociale contradictoire, sans que nléthode
d'anaIyse et interférence qui facilite une vision articulée
de Ia théorie-pratique, travail manuel-intell~ctuel, individu-
société, abstrait-concret, partie-tout, enfin sans instruments

I,logiques de compréhension du réel dans Ia perspectiv diaIe tique.
La mauvaise qualité de Ia littérature pr~pare au traitement

.d'un éI6ve id6aIisé, solidifie Ia réalité sociale injusto qui
n I est pas m i se en question, se fonde sur des pseudo-sciences qui
servent plut6t à Ia ~oumission de cc que servent c6nwo répo se il

Ia réalité brésilienne; Ia préoccupation avec les apparenccs
formelles, au détriment des centenus esaen t i.el s , IlC reparo



gu~re le professeur pour une vision de classe et organisntion
,politique 6ma~cipatrice. Finalment, naus avans expos~, en
ligncs g6n~rales, une exp~ricnce qui chcrcehe à surmonter lcs
limites bibliagraphiques de Ia discipline Djdactiquc.

I
\
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I - INTRODUÇÃO

1 - O PROBLEI>ll\.

Ini~ia~os ~ste trabalho buscando fundamentar nossas
desconfianças a respeito da vasta literatura dos livros oe Di
dãtica. Como professora da disciplina, conviviamos com eles e
com, a dificuldade de trabdlhar os conte6dos de modo a colabo.
rarmos na formação de professores mais lúcidos., aptos a enfren
tar os reais problemas educacionais que a escola brasileira,
cearense, vivencia. Observações informais das reações de aI
guns professores e alunos aos manuais reforçaram o intulto de
realizarmos o prese~te trabalho.'

Na verdade, foi sempre dificil o momento de selecio
na r conteúdos de ensino que nos pareciam significativos em ter
mos de crescime~co individual e de urna postura que se tradu
zisse num comportamento socialmente participante dentro de s t a

área de ensino. Isto nos levava a recorrer a textos m~nos es
pecializados de livros, revistas e jornais, qu tratassem da
problemãtica ensino-aprendizagem na realidade brasileira ou
eTH outras semelhantes em termos de dependência e co nôm.i c a e PÇ)

litica e, ,ainda em contextos desenvolvidos onde a problemáti
ca pedag6gi~a fosse sociologicamente analisada.

Assim, este trabalho teve inicio a partir de nossa
prática docente e da inquietaç;o para en_ontrar formas e con
teúdos ~ais ~onsequentcs para o ensino da Didática.

Precisávamos saber de um modo mais sistematizado e
fundamentado nos principios dial~ .os, quu j 19amos serem
I n s t rumc nt.cs de esc 1<1r o cLmon o do real, se a li te r atura de
que d i.spúnh.uno s a j ud av a a r orma r um professor (Ut2 vi a sse a

1



2

reforçar o proc~sso de reproduç50 da sociedade em que vivemos
ou colaborar na sua transformação, na busca de modos iguali
tários de vida.

2 - PROCESSO, l-lÉTODO E DIFICULDADgS VIVIDAS

Inicialmente, procuramos saber nas escolas superi2
res do Ceará, quais os livros,mais usados, adotados e/ou suge
ridos na bi~liografia dada,~~ios professores d_ didática. Fi
zeroos essa investigação no período de 1979 a 1982, junto a
professores da Universidade 'Federal do Ceará, Universidade
Estadual do Ceará, Universidade de Fortaleza~ Faculdade de Fi
loso~ia de Fortaleza e Escolas Superiores do Cra~of Sobral e
Limoeiro onde então funcionavam, regularmente, cursos de Ped~
gogia e/ou de Licenciatura. Dentre os livros mais citados de
Didática Geral selecionamos: Turra (1975), Vilarinho (1979),
Carvalho (1973), Lima (1976), Bordenave (1978), Laboratório
de Ensino Superior da Faculdade de Educação de UFRGS (1975),

,Nérice (1980) e Nidelcoff (1978).

Decidimos fazer a análise, separadamente, dos obj~
tivos, conte6dos, metodologia e avaliação, por serem estea,
os temas básicos do planejamento didático tratados em todos
os livros.

Na análise de cada tema, acrescentamos outros livros
também mencionados pelos professores da d;sciplina.

Deste modo, ao serem analisados os Objetivos, faze
mos referéncia a Bloom (1974), Bloom (1976) e Mager (1971).
Neste ponto, pa~a uma análise mais completa, incluimos, ain
.da , as obras de Dewe y (1959, 1964, 1933), Tyler (1975) e Gagné

(1973)

Na análise da Metodologia, foram citados N~rjce
(1977) e Fritzon (1973, 1974 e 1975 - vbl. 1, 2 e 3 respecti
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va~ente). Nu avuliação, acrescentamos Vianna (1978). Observe-
,-se que nu an~lise dos conteGdos, nenhuma obra foi acrescida,
mesmo porque 03 livros de Didática Geral dedicum pouco esp~
çoao assunto, o que pode denotar um descaso para com a que~
tão do saber.

De posse dos livros, procedemos à leitura e à detec
tação dos temas principais. Achamo~ importante registrar aqui
nossas dificuldades metodológicas e teóricas.

Na verdadc, possuíarrosuma formação posi tivista, prag
matista e tecnicista. A Gnica leitura mais inquietadora que
POSSUlarroSe~a das obras de Paulo Freire. Chegamos, de início,
a tentar separar os livros em "bancários" e "libertadores". Os
"bancâ r í os " nos dariam a resposta da reprodução e os "libert~
dores", a r~sposta da transformação. Mas, com Paulo Freire en
contramos uma primeira grande dificuldade na análise de sua
concepção de sociedade. Em "Educação" como Prática da Liberda
de" (1977) onde essas noções estão mais explícitas, ele nao
explica como a sociedade se transforma de fechada em transiti
va e aberta, como passa de um nível para outro. Por outro Ia
do, éramos conscientes·de qu~ como sociedade, j~ =nasceramos
sob o signo do capitalismo (o mercantilismo pré-capitalista) e
de que de nossas origens para os dias de hoje, o que conhece
mos foi o desenvolvimento des~as forças produtivas. Recorre
mos, então, a Gramsci (Portelli, 1977) cuja noçãó de bloco
histórico, em muito nos ajudou.

Sentimos, assim, a necessidade de nos fundamentillrnDs
numa teoria totalizado[a que desse conta do movimento, d<s

" " .
contradições e possibilidades de superação do rcal. Em termos
teóricos perseguí~mos uma literatura quc·nos facilitava a ins
trumentação dial6tica e a compreensão de ideologia. Convi
vendo com um esboço de projet.o de tese, (durante o curso do
Mestrado) desenvolvemos estudos teóricos as prin "ipais ca
gori.s que pretendíamos trabalhar, avançando nd resoluçfi) de
muitas difi ulJadcs.
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Na verdade, 5 medida em que "conversávamos" com os
livros a serem ana Lisado s encontrávamos problemas teóricos que
precisavam ser esclarecidos para melhor elaborarmos a crítica
que nos propúnhamos.

Esta dissertação, muito mais do que um exercício
acadêmico, foi um motivo para estudos de maior profundidade.
Usamos, indiscyilOinadamente, autores que se considerassem mar
xistas, que utilizassem o materialismo dialético como respal
do teórico. Essa' é a nossa maior coerência. Optamos pelo mat~
rialismo dialético por compreendê-Io como um avanço 'metodoló
gico que permite analisar a hi~tória, as formações sociais no
sentido dos interesses das classes dominadas para superaçao
das contradições sociais, para a construção de. uma sociedade
igualitária; por ser esta a corrente que nos permite acomp~
~har, seguir e intervir no processo revolucionário da socieda
de.

Caso, no frabalho que procediamos, necessitássemos
de determinado argumento que Politzer ou Althusser utilizassem

. ,

apesar de suas diferenças e limitações, recorriamos a elesi
como recorremos ~ambém a Mao, a Gramsci, a Marx, a Engels, a

osik, a Savianni, a Álvaro Vieira pinto e a tantos outros.
o firial, sentimos que amadurecemos em termos acadêmicos, mes

..0 que nos julguem pouco rigorosa mantemos a dúvida (ou tei
mosia) de que tal procedimento contém alguma virtude.

Optamos por um método que nos permitisse estabele
cer relaç5es., perceber as contradições, o movimento, as sup~
raçoes que nos possibili tasscm transi tar da prática à teoria e
retornar à prática; um método que nos favorecesse desvendar a
aparência fenom~nica da realidade, desmistificar u!u problema
e atingir a um concreto pensado. Foi o que pretendemos fazer
com esses livros quand~ ao lê-lo~ rflEtlamos sobrc cada uma

e suas colocações que nos fazia reagir - na negaç~o ou na co
locaç50 de outros argumentos que julgávamos csclarccedolcs 1)0

la lóqica que n0S rcsraldava.
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3 - O DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO

Tomando os objetivos do ensino como definidores du
postura dos educadores, neles conccntramo~ nossa atcnç50 estu
dando-os com major profundidade, em três focos de análise: a
concepção metafísica dos objetivos, a concepção individualis-
ta de mudança e, ainda, a denúncia do uso e abuso da literatu
ra estrangeira.

3.1 - A Concepção Metafísica dos Objetivos

Procurando detectar as bases materiais sobre as
quais se constroem os objetivos, observamos que eles são defi
nidos de modo gen~rico e abstrato, sem quaisquer refer~ncia3
a elas. O indivíduo (o aluno) ~ ~ratado metafisicamente de tal
modo que suas necessidades e interesses ficam definidos aci~a
da situação de classes, de onde objetivamente emergem. A 50

ciedade ~, tamb~m, genericamente tratada, sem qualquer carac
terização objetiva. Deste modo, os objetivos são definidos ?a

ra qualquer fbrmação social ou qualquer mome~to hist6rico. Es
sa aus~ncia de refcr~ncia material, hist6rica, acaba por defi
nir a concepção,metafísica com que são concebidos os objeti
vos do ensino.

3.2 A Concepção individualista' de- Mudança na Questão dos Ob
jetivos

Observamo. 0UC:' os textos didáticos se referC:'ma nu

dança de um nojo indivi'dua L c não social c co let i 'o. Os t.ex
cos ex prcssara os ob j o t, ivos da ed c açáo como mudança d(~ ,'ompJ~

t~mento.do individuo (do aluno) c, deste modo~ 0S ~motei~m a
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dade é mascarada, negligenciada, em favor da permanência, du
conservação social. Este fato ê disfarçado nus mudanças indivi
duais perseguidas pelos objetivos dos educadores.

3.3 -"O Uso e o Abuso da Literatura Estrangeira na
dos Objetivos

Questão

Em dez obras estudadas que tratam da questão dos o~
jetivos, ob~ervamos 304 referências a autores que fundamentam
essa questão; dessas, cerca de 260 são referências a autores
estrangeiros e cerca de 44 a autores nacionais. Para analisar
as maiores influências sobre a questão, decidimos trabalhar
com os autores mais citados nos livros: tomamos como crité
rio, os autores que se repetem e~pelo meno& três obras dife
rentes; muitos deles se repetem em até 7 obras diferentes.
Com isso detectamos maior influência americana nessa questão.
Os cinco autore~ que mais se repetem apresentam, de modo arti
culado, suas idéias definindo o peso de suas influências na
seleção dos conteúdos sobre o assunto. são eles: 1) John Dcwe y,

que define a filosofia sobre a qual se assentam os objetivos;
uma filosofia pragmatista, utilitária e apro~riada para uma
sociedade capitalista qu~ pela definiçâo da função da escola
e do educador, dirige-se para servir à acumulação do capital.
2) Ralph Tyler direciona as atenções dos objetivos para o nl
vel escolar; define' as fontes e filtros dos objetivos currl
culares. Nos filtros dos objetivos priori~a a Filosofia (prcg
rnatismo) e a Psicologia (comportamental). Nas fontes, determi
na o aluno (tomando abstratamente suas necessidades e interes
ses), a sociedade (tomada abstratamente) e os conteú~os (in
sinuandoo serviço que devem prestar à sociedade capitalista) .

.3) Robert Gagné fundament~ psicologicament~ a quest-o dos ob
jetivos da edu açã6. Em todos eles, os objetivos são destitu·
dos"de uma ftndamentação sociológica com o agravant de o en
f oquc p sico Lóq ico prior izado ser mecanic .i sta compo rtamc n t.a I

nfatizando o controle ~o rOI porl~mento p 10 sistema de rccom
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pensas e puni.côes. 4} Benjamin Bloom fundamenta os objetivos
sobre a 16gica formal, tomada como refer6~cia para construir
uma taxionomia dos objetivos pretendendo, com isso, elaborar
uma classificação pretensamente neutra e válida para qualquer
formação social. Comete, ainda, uma distorção da noção de to
talidade quando toma a parte pelo todo, falsificando a reali
dade: o aluno dimensionado em seus aspectos congnitivos, afe
tivos e psicomotores é tomado pelo todo, desconectado do con
texto hist6rico onde se situa. Não são vistas as relações dia
léticas entre indivíduo e sociedade. 5) Robert Mager fundamen
ta a operacionalização dos.6bJetivos priorizando sua elabora
ção formal. Enfatiza o aspecto do comportamento, das condi-
çoes e dos critérios desviando a atenção dos educadores de a
quem est:ãoservindo e para quem se dirige a educacâo, Deste
modo, as preocupações dos educadores no dia a dia escolar tor
nam-se limitadas pela burocracia dos planos, pela ênfase no
controle e pela percepção individualista da educação.

3.4 Os outros Aspectos da 'Didática: Conteúdos, Metodologia
e Avaliação do Ensino

Conteúdos do Ensino - Os conteGdos sao negligenci~
dos nos textos ~idáticos que estudamos. De um modo geral, os
livros demonstram pouca preocupação com o assunto e quando o
tratam, dicotomiza~ à.teoria e a prática, veiculam uma noçao
de neutralidade do conhecimento e transmitem uma preocupaçao
utilitária e funcionalista do sAber. Assim o saber nao e peE
cebido como um valioso instrumento de classe. Ao contrário,
há um esvaziamento dos conteGdos escolares em prol d~ uma en
fase metodol6gica ativista, experimentalista, donde se diz
emanar o saber. O novo e o velho, na guest;o do conhecimento
n3.0são d í aLeti.carnc nt.etratados; prioriza-se ccnhecimentos no
vos em detrimento dos velhos saberes, CDmo se o novo pudesse
ser construldo sem ser a purtir do velh .
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Hetodologia do Ensino - Ao contrário das outras quC:'~
'tões, essa e .:!:"'\pl.:le rico.mente trabalhada. O enfoque no "co
mo" ensinilr, e~ detrimento de "o que" e "em função de que in
teiesses" ensi~ar trouxe ã questão metodo16gica uma ampla g~
~a de sugestões. Embora percebamos nuances e diferenças, tra
balhamos, indiscriminadamcnte, os termos: m&todos, t&cnicas,
procedimentos, atividades, estrat~qias do ensino, etc.

Tentamos estabelecer a relação entreo modo de prod~
çao e os métodos do ensino. Vin10s que, em autores comprometidos
com a burquesi~ as sugestões metodo16gicas favorecem t~cnicas
individuais· e t~cnicas de· dinâmica de grupo. As t~cnicas indi
viduaisr como sabemos, reforçam o individualismo, a competi
ção ~ estimulada pelos processos sociais de produção; e as
t~cnicas de dinâmica de grupo reforçam as mesmas coisas, com
o s~guinte agravante: escamoteiam o conflito em nome de pseu
do harmonia e incentivam o ajustamento social. Garantindo de~
ta forma a conservação da sociedade. Atrav~s das dinâmicas de
~rupo, da liberação e ajustamento dos conflitos internos dos
grupos, procura-se amortecer as relações e exploração em nome
da aceitação ideo16gic~ da ordem instituída. Distor~endo as
questões de classe social, atrav~s do tratamento dos grupos
sociais sâo disfarçadas as contradi~ões fundamentais da socie
dade capitalista.

Avaliação do Ensino A avaliação do ensino e traba
lhada em funçâo da classificação e seleção dos alunos. Desta
forma, a OSCO:3 acaba por colocar seus instrumentos pedag6gl
cos a serviço da estrutura social construída pela sociedade
capitalista. As questõ~s relativas às dificuldades de aprendi
zagem, rc pet.encz.a, evasão cscoLar e analfacet.isrro~lãosâo t rabe Ihadas. o~
serve-se a ne~essidade de instrumentalizar o educador através
de diferentes t~cnicas, para ~ervir à sel tivido.de que a es'o

a c.:l~italistaestimula. 550 apresentadas t6cnicas de avali.:l
ão objLlivas e dissertativo.s. No entanto, & estimulado o uso
o instrum~nt s objetivos sob o prete."to de uma economia de

esforço l.:lrac profossor.



9

As técnicas objetivas de avaliação trazem em seu bQ
,jo uma distorcida noção do saber. O saber, além de visto como
se fosse neutro,único e acabado, é aindapercebebido e transmi
tido de forma :ragmentada e extremamente pulverizada. A críti
ca e negada pela falsa noção de subjetividade e autocrítica é
distorcida em auto-avaliação. O tratamento da auto-avaliação
subentende uma interiorização da repressao pela escola.



11 - ANÁLISE DOS OBJETIVOS

1 - U11A CONCEPÇÃO METAFíSICA DOS OBJE'I'IVOS

Quando' falamos de uma concepçao metafísica dos Obj~
tivos, queremos dizer que 'eles são concebidos e tratados de
uma maneira idealista, genérica e abstrata, sem o necessário
est~belecimento de relações e análises com uma sociedade dada
e concreta. Mesmo quando uma sociedade é referida, ela é tra
tada sem uma referência ao modo como constrói suas condições
de sobrevivência, e sem uma análise das relações que nela es
tabelecem os homens entre si, diante do modo como produzem
tais condições.

Falamos, também, de que o conteúdo d~s objetivos e
sistematicamente omitido, priorizando-se enunciados formais;
quando muito,é eita uma referência genérica a um tipo ideal
de homem.

1.1 - Trechos dos Livros de Didática que Caracterizam a Con
cepçao Metafísica dos Objetivos

" A Iomulac ao de objetivos é fundamental e prévia em qualquer atividade,
Todo o ed\lcador precisa conhecer a meta que dar~ sentido aos seus e~
forços, pois nao é possível selecionar o itinerário mai.s adequado se

n30 se s ab e orio e se quer che gn r ". (Turra, 1975, p. 55).

11 Em r orno da f ormu l.aç ao de ol j e t í.vos gira todo o trabalho do pr9.

[essor. A selec~o dos conte~dos. do~ procedimentus e dos recursos de
c0rreri d3 d0terminaç;o do~ objetivos. E n~o poder~ 'cr avaliado 0

que os n lurio s aprenderam se 11.il) se íLx ar o '1\1l' se pretendia de lcs!".
t I'u r r .1, 1') 7 5, p. 5 o ) .

10
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" Desde o século passado, houve tentativas para definir os obj~
tivos gerais da educaç~o. J~ se compreendia que era objetivo da p~
lítica educacional de um pais determinar os fins gerais da educa
ção que representariam os seus mais elevados ideais, em determina
do período da história". (Turra, 1975, p. 57).

- IIConsiderandà o sistema educacional como um todo, nos aspectos relacio
nados ao estabelecimento de diretrizes, o esquema a seguir, tenta si

c
tuar a posição dos objetivos educacionais, evidenciando a'inter-relação
entre estes e o~ aspectos filosóficos, legais e políticos da Educaç~o:

FILOSOFIA EDUCACIONAL

Nacionais
~--------Estaduais

Regionais
FINALIDADE DA EDUCAÇÃO

POLíTICA EDUCACIONAL

SISTEMAS DE ENSINO

MICROSS ISTEi'lAS

ATiVIDADES DEr-----'
Ml'D.\NÇ,\SCO~IPORTA:-IE~TAISDO ALU:\O

O esquam3 procura evidenciar que todas as atividades relacionadas com
o nsino est ao a Lí cercadns !1<)S estabelecimentos de mct:as'/ou ob j e t í vo s.
Pr c t -nde , t amb em , salientar a interJ 'pendênci3 e n t rc os d í.f c rcn t cs nÍ

ve í s , indi a ndo que o t rab a llio r ca Lí zad o j1l!10.prúfcs$L1r, dentro de sua
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classe está, em última anális~ influenciada pela filosofia e política
educacional do sistema e subsistemas". (Vilarinho, 1979, pp. 1-3).

- "A escola, sendo instituida e regulamentada pelo grupo, reflete seus va
lores e seu nível cultural.

Consequentemente, ela varia no tempo e no espaço, consubstan
ciand6"- em sua estrutura, nos seus objetivos e nas suas formas de
atuaç~o - os padr~es culturais vigentes, em cada ~poca e em cada grupd'
(Carvalho, 1973, p . 11).

-Para a maioria dos professores e suficiente vislumbrar os objet!
vos básicos, mais constantes e mais comuns da escola elementar, da es
cola média e da escola superior, em nossos dias em nosso tipo de soci~
dade. Analisando e confrontando tais objetivos, clarifica-se nossa vi

"

são do problema, e somos capazes de formular objetivos específicos, vá
l~dos para a escola em que estamos leci6nando, ou para tal curso de
tal escola". (Carvalho, 1973, p. 12).

"Há sociedades que preparam a Lns er ç ao dos imaturos em seu contexto atra

vés de um processo de acesso gradual,· de modo que nao se configura ne

Ias o chamado conflito de geraç~es. Outras esmeram-se em conter o ímp~
to da juventude, tudo fazendo para prolongar, indefinidamente, a sua
imaturidade. A escola média reflete rigorosamente essas posiç~es, r~
dendo aparecer como estímulo ~ autonomia e ~ cria~ividade ou como rjg~
roso treinamento para a conformação aos padr~es sociais vig~tes. Se a
sociedade é estratificada em camadas, t erno s :uma escola média diversi fi
cada de acordo "com a origem s6cio-econ~mica dos alunos. Se é sociedade
homogênea, a escola. me d í a tende ~ unidade mais ou menos polivalente. 1·13s
em ambos os casos, meiodologicamente, a escola pode ser crítica e cria

j

tiva ou conformista ~ transmissora". (Lima, 1976, pp. 22-23).

- "Analisaremos inicialmente o termo objetivo neste sistema:

Em primeiro lugar, o tipo de mudanças a conseguir ser5 deter
minado pelos fins e necessidades da sociedade, que variam de sociedade
para sociedade e de época para época. Em nossa eru, todas as socicda
des parecem visar ao De~envolvimetlt0 lntegral, embora, n~0 haja compl!
to acordo s bre o tipo descj~vel de boclcdade desenvolvida nem sobre o
tipo de hOI:JL'lII que nv la viveria". (Bordennv c , 1978,-1"'_ 82).
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"No momenLo em que se prop~e organizar o ensino, estruturando-o de ma
neira que permita atender às reais necessidades do'aluno, um dos requi
sitos básicos consiste em formu,lar objetivos. Quando o professor formu
Ia objetivos, possivelmente descreve os comporta~cntos que espera dos
alunos, em termos de conhecimentos e habilidades, baseando-se nas neces
sidades e considerando os pré-requisitos destes mesmos alunos". (Labora
t6rio de Ensino Superior da Faculdade de Educaçio da UFRGS, 1975, p.
147) .

"Uma vez que o docente d~cide ensinar algo, se pretende ter ~xito, é im
prescíndivel que cumpra certos passos de suma importância.

Deve, primeiro, fixar as metas a que pretende chegar ao fim
do curso ou programa. Logo, deve selecionar os procedimentos, o conte~
t ~do, os metod6s que mais se ajuste~ aos objetivos e deve colocar o alu
no em contato com a matéria, de acordo com os princípios da ap rend Lza
gemo Como ~ltimo passo, deve avaliar o aluno na base dos objetivos se
lecionados no começo.

o primeiro .dest es passos, 'a descrição dos objetivos, é o tema
de que trataremos. Se estamos interessados em preparar cursos orienta
dos para nossos o~jetivos, devemos estar certos, primeiro, de que es
tes sejam muito claros e que seu enunciado nio se preste a enganos. Nio
podemos dedicar-nos ao problema de selecionar o melhor caminho
velo,sem antes saber onde queremos chegar". (Nager , 1971, p , 1).

possi.

" ...Para efeito deste livro, nio interessa saber quais são os objetivos
apropriados. O que interessa nio é a seleçio dos objetivos, mas sim a
forma de enunciá-Ias, para que transmitam nossos propósitos. O proposi
to deste livro se limita a ajudar o docente a especificar e transmi
tir os objetivos de ensino que tenha selecionado". (Nage r , 1971, p ,

XIV).

" ••.Buscou-se a maior neutralidade possível com refer~ncia à filosofia
e princípios educacionais, para elaborar um sistema das mais diversas
o r í en t acoes pedugog í cas . Deste modo, na medida do po ssIve l , ser íam c Las
sificados todos o~ objetivos, desde que fossem formulados como descri
çocs do compo rt ame n to do aluno". (B'loom , 1974, p. 6).

- "Os objetivos que nos p ropomo s a Icanç ar junto às c r í nn ç as S<10 o c leme n
'"

to f undnme n tal em nOSSl t rab a lho letivo e quando r ea lme n t c nos prüp~
mo~ S0r cducndor0s.
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Se nao possuimos objetivos claros, nao somos educadores. Mui
tos professores deveriam confessar a si mesmos - caso pensassem seria
mente sobre o assunto - que o ~nico objetivo de seu contacto di~rio

·com a cl~sse ou o curso e como controlar o grupo, para poder seguir
adiante com as aulas e cumprir o programa". (Nidelcoff, 1978, p , 22).

tI ••• o educador pelo contrário, é aquele que está junto à criança ou o
jovem para ajudá-Ia a ser de determinada maneira, para ajudá-Ia a des
cobrir e viver determinados valores. Isto nos leva a destacar alguns
aspectos: .

1 - N~o é possível educar a n~o ser partindo de certos valores ... "
(Nide~coff, 1978, p. 22).

2 - resta esclarecer quem define esses valores. (1978, p. 22).

3 - na medida em que definimos valores que não coincidem com os va
lares da sociedade capitalista, iremos penetrando mais a fundo na
contradição entre uma sociedade onde os poderosos querem conservar
seus privilégios e sua ordem, a um setor que está definindo e pr~
nunciando uma nova ordem" (1978, pp. 23-24).

"o meio pode ser conhecido quanto ao ambiente escolar e ambiente que
abriga a escola em todos os aspectos que interessam à eduç",ação.

.Esta realidade, somada às aspiraç~es dos educandos e do meio,
é que vai inspirar os objetivos a serem alcançados.

Os objetivos focalizam as metas a serem alcançadas pelo ensi
no - aprendizagem no comportamento dos educandos.

o comportamento humano, aliás todo ele é orientado por objet!
vos explícitos ou implícitos, conscientes ou inconscientes. Assi~ toda
aç;o humana pressup~e,para ser levada a efeito! a exist~ncia de obj~

.1,
tivos". (Ncr í.c e , 1980, p . 25).

1.2 - Comentário Ge-al sobre a Concepção ietafísica dos
tivos vista através dos Textos

Obj~

o si tema, a so icdade, o
abs

o ensino, o professor,
tom~dos como ~ntidadcsaluno, o país, as f i Loso f i as , ao
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tratas e gen~ricas em torno das quais se originam e para as
,quais se dirigem os objetivos.

As diversas posiç6es enunciadas nos textos carecem
de uma referência material de onde emanam as idéias. Para fa
zermos estas observaç6es, partimos da seguinte perspectiva:

liAprodução de idéias, de representaçoes e da consciência es
tá em primeiro lugar direta e intimamente ligada à atividade material e
aO comércio dos homens; é a linguagem da vida real. As representaç~es, o
pensamento, o comércio intelectual dos homens surge aqui como emanação di
reta do seu comportamento material. O mesmo acontece com a produção inte
lectual quanqo esta se apresenta na linguagem das leis, política, moral,
religiãó,ne tafIsí ca, etc,, de 'um povo. são os homens que produzem as suas re
prese~taç~es, as suas idéias, etc., mas os homens reais, atuantes e, como
tais, foram c,?ndicionados por um desenvolvimento das forças produti.vas e
do modo de relaç~es que lhes corresponde, incluindo até as formas mais 2m

'plas que estas possam tomar". (Marx e Enge~s, 1980, p. 25).

Se a produção das idé~as,como dizem Marx e Engels,
~em sua base material com a qual se relacionam, estamos, nos
textos em p- studo, diante de colocaç6es ideológicas que .ocultam
o modo como as relaç6e$ entre os homens são estabe~ecidos em
uma sociedade. No caso brasileiro, onde estas idéias têm cir
culação nacional através dos manuais did~ticos adotados, ob
servamos que as.mesmas visam encobrir as desigualdades das
condições econômicas em que vivem as pessoas. O professor e
formado sem procurar com seu trabalho (que também e ideológi
co) de agente formador de consciências, colaborar na super~
çao das contradiç6es opressor - oprimido, na·sociedade capit~
lista em que vivemos ..~

A quem se dirige a educação, a quem deixa de a+en
der, qual o conteGdo intencional dos objetivos, que tipo de
homem formamos, que sociedade construimos, não é objeto de
estudo dos objetivos.

Na medida em que o professor nao analisa a socied3
de, deixa de ponsar o seu papel histór ico d~ interferente na
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formaç~o de um~sociedade nova. Deixa, então, que o
quo seja conservado, na medida em que não o questiona
tertere para que se transforme.

status
nem in

Os objetivos tratados com uma pseudoneutralidade
científica (Bloom, 1974, p. 6, por exemplo) -reforçam as posi
ções don1inadoras e elitizantes. Em Althusser encontramos
uma colocação interessante a esse respeito:

"Que dizer, entao, da espontaneidade dessas disciplinas de
vanguarda triunfantes, consag radas. a interesses pragmático s precisos; que
nao são rigorosamente ciências, mas pretendem sê-lo porque empregam mét~
dos 'científicos' (definidos, no entan~o, independentemente da especific!
dade do seu objeto presumido); que pensam ter, como toda verdadeira ciên
cia, um objeto, quando só dizem respeito a uma certa realidade dada, que
além·do mais, numerosas ciências concorrentes debatem e disputam: um cer
to domínio de fenômenos não constituidos em fatos científicos e, por conse
guinte, que não estão unificados; disciplinas que não podem,em sua forma
atual, constituir verdadeiras práticas teóricas, pois,· na maioria das ve
zes, ~ão t~m mais do que a unida~e das práticas técnicas (exemplos: a
Psico-Sociologia, a Sociologia e a Psicologia em numerosos de seus ramo~.
A ~nica Teoria capaz de levantar, ou mesmo colocar a questão preliminar
dos títulos dessas disciplinas, de criticar a ide6logia em todos seu~ des
vios, incluindo-se aí, os desvios das práticas técnicas em ciências, é ti

Teoria da prática teórica (em sua distinção da prática ideológica): a dia
lética materialista, ou materialismo dialético, a concepção marxista em
sua especificidade". (Althusser, 1979, pp . 148-149) .. .

Acreditamos que a prática educativa tem tomado por
base teorias que visam ob scurece r questões de fundo (econômj

cas, sociais e políticas), priorizando a elaboração formal dos
objetivoc, m~todos e t&cnicas de ensino e avaliação, que se
apoiame~ perspectivas ora sistêmicas, ora behavioristas, ora
pr,gmatistas, enfim, ·em cnfoqucs positivistas da educação.

Dentre os dez trechos dos textos re-=..::>altados,ap~
nas o de Nidcl~off (1978), trata da questão dps objetivos· re
lacion.:mdo-os él valores.c f vor 'ondo UTll<1 análise da socie3a
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de em que se vive. A autora é argentina e nos fala de uma edu
,caçao para uma sociedade concreta (argentina), com suas con
tradições de classe. Esse livro texto, ao ser adotado no Nor
deste do Brasil, por exemplo, força uma análise das condições
em que vivemos: também o Brasil vive seu desenvolvimento capi
talista onde se observa o estado de dominação e exploração de
uma classe social sobre a outra. T~mos, também, uma sociedade
que necessita superar a mesma problemática. Podemos, assim,
através desse texto, conduzir nossos alunos a urna análise ob
jetiva de nossa realidade.

Re sta ressaltar· que "Urna Escola para o PoVo" de
Ní.de Lco f f (I978), nâo -é-- um livro específico da disciplina Di
dática; mesmo assim, é usado por alguns professores que, bus
cando font~s criticas de estudo o utilizam em seus cursos. No
Ceará; esse livro é adotado por professo~es de diversas disci
p~inas tais co~o: Administração Escqlar, Sociologia da Educa
ção, Filosofia da Educação e Didática; nesta última, por tra
-".:"ardos seus temas básicos : objetivos, conteúdos, metodologia
e avaliação.

E aqui ressaltamos a dificuldade bibliográfica ob
servaca,também, por uma professora de Didática em sua tese de
mestrado: "Essa má qualidade das obras didáticas é, provavelmente, ain
da mais visível quando se trata especificamente de Didática,criando para
os professores, dificuldades em selecionar um material significativo.
Aqueles mais preocupados em desenvolver cursos que possam dar conta do
processo pedagó~ico, com frequência recorrem a textos retirados de revis
tas, jornais ou e livros que tratam dos problemas referentes ao ensino -
aprendizagem, à educação, '~m geral, fora da literatura específica de did~
tica. Tentam, ass~l, minorar. as limitaç;es decorrentes da aus~ncia de um
bom material". (Al.ví.te , 1981, p. 53).

1.3 Comentários Especificos de Trechos dos Autores Selecio
nados

Nos trechos citados, ma ter i31 da pe squ isa, numero
sos exemplos nos falam do modo abstrato, gcn6rico c idcalistL
corno s50 tratJios os Objetiv)s:



"Todo educador precisa conhecer a meta que dará sentido a
seus esforços" ... (Turra, 1975, p. 57). A meta é substanciada em si

mesmo, a direção dos esforços nao e explicitada em que senti
do .se fará. "Desde o século passado (...) já se compreendia que era ob
"jetivo da política educacional de um país determinar os fins gerais da
educação que representariam os seus mais elevados ideais, em determinado
período da história". (Turra, 1975, p, 51). Os fins gerais da educ~
ção de um pais nãó estão explicitados nem tão pouco o pais on
de se dará a educação. são estabelecidas as relações entre a
politica e a educação mas não são esclarecidos a que interes
se.spoli ticos atendem essa educação. O pe ri.o'dohistórico, não
está determinado. A citação carece, assim, de urna dimensão
espaço - temporal - e ahistórica e cons~rvadora.

'.'0 sistema educacional como um todo"... (Vilarinho, 1979) in
terralaciona a filosofia da educação, finalidades, leis (na
cionais, estaduais, regionais), poli tica educacional, sistema
de ensino, microssistemas, obje~ivos educacionais· (gerais e
~specificos), atividades do ensino e mudanças de comportame~
to do aluno.

-=
No trecho citado, a autora estabelece uma relação

formal e f~agmentada entre filosofia, sistema, politica e ob
jetivos educacionais. Na sua colocação percebEmos, ainda, uma
alusão a.leis (nacionais, estaduais e regionais). Sem afir
mar que a estrutura se resume em leis, diremos que ela nos fa
Ia da estrutura e nos revela, pela relação de dependência à
leis que os objetivos envolvem uma impregnaçã~ às estruturas
- uma obediência, uma conservaçao de sociedade.

Ao contrário da autora, partimos de uma visão tota-
lizadora de sictema, que implica numa pr~tica teoricamente fun
damentada. Esta visão supõe .uma filosofia da educação, uma
percepção do sistcma como atividade intencional e conjunta da
sociedadei o que implica numa poli ica educacional dirigida
à maioria da população, pela co .rência, externa que deve apr~
sentar om a -r caLidado . Implica, ainda, numa superação das C~,

truturas, pela atuação sobre elas de nlodQ a transform5-l"s.

18
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Tomemos alguns momentos de Saviani
idéias fundamentam nossa crítica:

(1978) cu ja 5

"Sjstema é a unidade de vários elementos intencionalmente reu
nidos, de modo a [armar um conjunto ctierente e operante ..(...) Foi noces
sário acrescentar o termo 'operante' para se evitar que a coerência fosse
reduzida. qpenas à coerência interna. Na verdade, um sistema se insere sem
pre num conjunto mais amplo do que ele próprio; e a sua coerência em rela
ção ã situação de que faz parte (coerenc í.aexterna), se exprime precis~
mente pelo fato de operar intencionalmente transformações sobre ela. Com
efeito, se o sistema nasce da toma~8 de consciência da problematicidade de.
uma situaçao dada, ela surge como forma de superação dos problemas que o
engendram. E se ele não contribuir para essa superação ele terá sido ine
ficaz, inoperante, ou seja, incoerente, ou seja, incoerente do ponto de
vista externo. E.tendo faltado um dos requisitos necessários (a coerência
externa), isso significa que, rigorosamente falando, ele não terá sido um
sistema". (Saviani, 1978, p , 75).

Diga-se de passagem que, para Saviani, a noçao de
sistema implica nos seguintes elementos: intencionalidade, (su
jeito, objeto), conjunto (unidade, variedade), coerência (i~

I terna e externa) (Saviani, 1978, pp. 72-73).

Desenvolvendo seu pensamento, Saviani afirma ainda:
"Portanto, o homem é capaz de educar de modosis tema tizadoquando toma con=
ciência da situação (estrutura) educacional (a)., capta os seus problemas
(b), reflete sobre eles (c), formula-os em termos de objetivos realizá
veis (d), organiza meios para alcançar os objetivos (e), instaura um pr~
cesso concreto que os realiza (f), e mantém inint~rupto o movimento.dialé
tico açao - reflexão - ação (g)". (Saviani, 1978, p. 78).

Em Saviani, pois, o relacionamento entre fjlosofia,
sistema político, estrutura e objetivos é dialético: a socieàa
de e tomada como um todo procurando superar suas contradiçõRs.

Em Vilarinho; encontramos entre os elementos acima
citados, uma ·relação formal que redui o ato pedagógico a uma
burocratização do proc'sso educ~cional,. donde·concluimos se
rem suas ideías, pro f undamc nt;c con servado ras da r-ca Lí.dade .
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"A escola, sendo instituida e regulamentada pelo grupo, refle
'te seus valores e seu nível cultural. Conscquentemente ela varia no tempo
e no espaço, consubstanciando - em sua estrutura, nos seus objetivos e
na~ suas formas de atuaç;o - os padr~es culturais vigentes, em cada ~poca
e em cada grupo". (Carvalho, 1973, p. 12).

A concepçao de escola e de suas funções para a auto
ra e bastante questionáveli enquanto concepçao, encontramos a
mesma ader~ncia às estruturas que percebemos na análise ante
rior (Vilarinho, 1979). Para el~, a escola consubs~ancia em
sua estrutura, nos seus objetivos, os padrões vigentes na so
ciedadei isto significa não uma forma de superação das contra

-- -- - - -

dições mas uma forma de reproduzi-Ias. Nessa passagem é admi
tida uma especificidade da escola, embora essa especificidade
fique num nível abstrato por nao se referir a realidades con
eretas. Enquanto função, percebemos que a escola não é vista
como um aparelho ideológico de estado, como de fato o e, com
um papel político de defender os interesses da classe occnomi-
t;amente dominante: "Podemos afirmar que a crise, de uma pro f und i dade
sem precedentes, que pbr esse mundo fora abala o sistema escolar de tan
tos Estados, muitas vezes ~onjugada com uma crise (já anunoa ada no Han í

festa) que sacode o sistema familiar, adquire um sentido político, se co~
siderarmos que a Escola (e o par Escola-Família) constitui o Aparelho Ideo
lógico de Estado dominante, aparelho que desempenha um papel determinante
na reprodtlç~o das relaç~es de produç~o de um modo de produç30 ameaçado
na sua existência pela luta de classes mundial". (Althusser, 1970, p , 68).

Noutra passagem a autora (Carvalho, 1974) expressa
no mesmo trecho em estudo: "Para a maioria dos professores, porém,

_ . /, -e suficiente vislumbrar os objetivos basicos, mais constantes e mais co
muns da escola elementar, da escola média. da escoLa superior em nossos
dias e em nosso tipo ele sociedade". Entretanto, não nos esclarece

quais são esses objetivos básicos, nem a que interesses aten
de a maioria dos professores ressaltados. "Nosso tipo de so
ciedade", tamb~m nao é caracterizado. Apesar da autora m"ncio
riar a necessidade de situar a escola em determinado tempo e
espaço, f a I "da e s cc La sem d a t á +La c sem s í t uá+Lz co nc r c t amo n



te,' num espaço físico, social, econômico e político, fato es
~e que caracteriza sua visâo metafísica de sociedade. E embo
ra nos f~le da necessidade do professor vislumbrar objetivos
b~~icos para cada nível de ensino, nada nos diz a respeito
da direção desses objetivos. Se os objetivos se dirigem a de
terminada sociedade é necess~rio que ambas as noçoes estejam
esclarecidas e caracterizadas. A percepçao da autora carece,
assim, de elementos do real; fato que nos leva a definir suas
idéias c~mo metafísicas, idealistas e abstratas.

"Há sociedades que preparam a inserçao dos imaturos no seu
contexto soci~l através de um processo de acesso gradual de modo que não
se configura nelas o conflito de gerações". (Lima, 1973, p , 23). O au

tor., no trecho em estudo, fenomeniza o conflito de geraçoes;
parece desconhecer a contradiçâo do velho e do novo que ocor
re a cada geraçâo. E continua: "Outras esmeram-se em conter o ímp~
to da juventude, tudo fazendo para prolongar indefinidament e a sua Lma t ur í.

dade"(p, 23). Tais fenômenos riâo s âo analisados no seu contexto
ídeológico: certamente o autor se refere à clientela da clas
se economicamente dominante que pode se dareoóc io, ou ainda, a
um prolongamento intençional da juventude, para co~forffiação a
um mercado de trabalho competitivo como é o de uma sociedade
burguesa.

Mais adiante insinu~ o autor a existência de clas
ses: "Se a sociedade é estratificada em camadas temos uma escola média
diversificada de acordo com a origem sócio-econômica dos alunos. Se a so
ciedade é homog~nea, a escola média tende a unidade majs ou menos p01iv~
lente". (p. 23). Aqui é importante observar que o autor está

. I,

tratando dos objetivos da escola média. Em seu livro, "Educa
câo Secundária[\tXl.erna"(1976), i111pOrtantepelo seu uso por parte dos
professores cearenses, ditos progressistas àquela época, ten
tamos captar o que nos diz a respeito dos Objetivos. COffiOdis
semos, este livroserviua mui.tos professores como um guia mino
raçoes didáticas (por volta dos anos 50 e por toda a déc~Ja

60, apos a Ia ediç50), daí nossa'decis~o de analis~-16,

21
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mesmo que o tema Objetivos nao apareça com especificidade(l).

Embora insinuando a existência de classes sociais,
o autor não aborda a educação por esse prisma; propõe soluções
metodológicas (Técnicas de dinâmica de grupo) e psicológicas
(Psicogenética) que nâo chegam a uma revisão de profundidade
critica que colabore na superação do problema de classe exis
tente. A simples indicação da origcim sócio-econõmica dos alu

. -
nos é insuficiente, ainda, para a superação das desigualdades.
Embora admitindo tipos diferentes de sociedades, trata-as com
superficialidade e de um modo idealista e abstrato.

~ -Com relaçao ao autor, fazemos uma ressalva advinda
de nossa observação. O professor Lauro de Oliveira Lima teve
seu'peso no novo educacional do Cearâ; portanto, se não favo
receu elementos de 'anâlise critica, alimentou por algum tem
po, -uma nova geração de educadores, servindo, com suas inqui~
tações, à busca de fontes mais consequentes. Pessoalmente,
achamos que suas denúncias ("De Pomba L a Passarinho", por
exemplo) carecem de um referencial teórico que analise critica
e radicalmente os problemas.

"0 tipo de mudanças a conseguir" será determinado pelos [jns e
necessidad~da sociedade que variam de so~iedade para sociedade e de
ca para época". (Bordena ve , 1978, p. 82). Vemos que o sentido de mu

dança não estâ esclarecido.Os fins e as necessidades da socie
dade carecem de conteúdo. A variação dos fins e necessidades
"de sociedade para sociedade e de época para época", torna
abstrata, a abordagem - atemporal e ahistórica. Na medida em
que isso ocorre, conCe\va-se e reproduz-se ~ situaç50 estabe
lecida.

Em outro momento, o au tor coloca: "Em 1H'SSa e ra, to
-das :1S s o c i c d.i.ic s p a r e c cm v í.s a r :10 Dc s e nvo l v í mc n t o l n t eg r a L, e nb o r a 1 ;11'

'haja .omp I to acordo sob re o .t í po d c honrem que nela viveria. 11 (p . d).

(Tf O ll~-;-!·~t;açiio Secund.i r í a rluclvrnil do l'rol. L:lUl"O dc 01 tv eLra I.Lrn.i ,
I o i , un jh'.:quisa que fLz cmo s , i11',)llf":ldo po r U11J"' p r o í c s s o r.t de So b r a l , t',)

TIlL) um dos mais Lnov.rd ores p.i ra él d I sc í p l Ln.i : isto sc v dcu no inÍcld J:
1~~).
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Aqui, o autor procura dar um conteúdo aos objetivos educacio
nais, mas o faz de uma maneira muito vaga': o que significa o
desenvolvimento integral? Todas as sociedades estão preocupa
das, por exemplo, com o desenvolvimento físico de suas popul~
çoes (escolarizáveis ... )? Para isso, como ,enfrentam o probl~
ma da fome? No Brasil, no Nordeste, no Ceará, neste ano, nume
rosas fàmílias das classes oprimidas vivem em condições de
sub-empregoi o salário mínimo regional, testa as resistências
físicas das pessoas e o índice de mortalidade infàntil denun
cia que o desenvolvimento físico está descuidado. A merenda
escolar e um programa dec~nhó assistencialista que está lon
ge de cobrir a essas necessidades.

o autor admite a inexistência de um "completo acor
do 11 sobre o tipo de homem a ser formado, mas não analisa po!.
que esses tipos são diferentes; nao esclarece as diferentes
propostas econômicas e políticas de sociedade. Se são diferen
tes, defendem interesses diversos oriundos da diferente valo
rac âo de classe social - umas posí.çôe s vivenciam as contradi
çoes de classe outras propo~tas buscam formas de superaçao;
nada disso está colocado. Com referência a este autor (Bordo
nave, 1978), achamos importante fazer a seguinte observação:
em outro momento de sua obra, ele especifica, a sociedade bra
sileira (sem análises estruturais) e fala em perspectiva de
transformação. Entretanto, se utiliza de teorias de cunho PQ
sitivista (sistemica, behaviorismo, etc.) que nao facilitam
ma compreensao da sociedade. Ressaltemos que algumas vezes

o autor fala de Paulo Freire, de educação libertadora, de ne
cessidade de diálogo; fala disso, superficialmente, utilizan

o m~todos e t~cnicas que nao servem como instrumentos de in
terferência crítica. Isso nos leva a pensar que se trata (no

omento da publicação do livro) de uma a rcndizagem mecànica
do pensar freireano.

"No mome n t o em que se p r opo e a o r g an i z a r o e n s i no , c s t r u t.u r au

o-o de uma rnarre i r a que permita atender a' r e a í s IlC' .s s í do d c s do a.l uno, um

dos r e qu í s i t o s b.i s í.c o s c o n s í s t c em f o rrnu l a r ob j o t í v o s '". (Lab o r a t o r i o d,)

Ensino SlIpL'l"Í\H" da Fa cu Ld.id c de EJU'~lÇ~O da UrRC;S, 1975, p • 147). Aqui,
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os objetivos devem atender às reais necessidades do aluno; en
'tretanto, a perspectiva realista das necessidades se perde
numa configuração abstrata do aluno; perguntamos: a qual alu
no 'se referem? Está clara a visão generalizadora e metafísica
dos autores. O atendimento a indivíduos isolados, cUJa prov~
ni~ncia de classe não está determinada, justifica a educação
do todo societário.

i
. \

Os autores nos falam em formulação de objetivos sem
indicarem quais objetivos e qu ai s necessidades deve ri am ser
atendidas. Não parecem perceber que as necessidades são dife
rentes, bas'camente diferentes, nao apenas de indivíduo para
.i.nd i.ví duo , mas; -de cLas se para classe. Lss o porque a ideo.lo
gia. que nos apela como sujeitos a responder desta ou daquela
maneira, existe para cimentar uma hegemonia, unificar uma mes
ma ~oncepção de mundo. Diferentes são as classes sociais com
~eus antag6nicos interesses. O modo de expressao dos autores
nos leva a considerá-Ias como aderidos à ideologia burguesa
~ois acabam por omitir a contradição básica de dominantes e do
minados, própria da sociedade capitalista. Ao se pretender
atender ao indivíduo, 1ustificando o todo societári-o, come-
te-se a discriminação daqueles que não tem acesso a escola(ou mesmo
dos que nela penetram marcados pela' proced~ncia de classe, sem
reais possibilidades de continuidade dos estudos) os indiví
duos oriBndos da classe oprimida.Aqu~es que, desta classe,
ocasionalmente ascendem, via de regra embebem a visão de mun
do dominante, pela formação que recebem e acabam, muitas ve
zes, por defender os interesses da classe qu~ ·está no poder.

Os autores, Ao trecho em estudo, afirmam ain a "Qll.:1~

do o professor formula objetivos. possivelmente ftesrreve os comportame~
tos que esperil àos 3lunos. em termos de conhecinentos e h3bilidades. b.1
e audo+s e nas necessidades e coris í dc rand o os pré-requisitl1s d es t es mesmo s

alunos". (p. 14~) . Al.ern da crítica que fizemos anteriormente,
ao modo como sao conhecidas as necessidades, observamos aqui
um posicion~mcnto verticalista 8 autoritárib na educação, f~
to esle que r~f]ete o nesmo verticalismo e autoritarismo SUO
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ocorre a nível econômico na sociedade. Do mesmo modo que os
.burgueses toman as decisões face aos trabalhadores, o profe~
sor formula os objetivos descrevendo os comp9rtamentos que es
pera dos alunos.

No trecho em estudo, a consideração aos pr&-requisi
tos alunos não está esclarecida. Indagamos: que pré-requisi
tos são estes? - Possivelmente o conhecimento, um determi
nado tipo de conhecimento, irá legitimar o estar apto a traba
lhar novos comportamentos para D prosseguimento, ou nao, na
escolarização .

•"Umavez que o-docente decide ensinar algo, se pretende ter
~xito; ~ imprescindível que cumpra certos passos de suma import5ncia. De
ve,'primeiro, fixar as metas a que pretende chegar ao fim do curso ou pr~
grama". (Hager , 1971, p , 1).

V~-se que as metas (os obj~tivos) estão em aberto -
abstratamente colocadas e .inde f i.ni.das , "Logo, deve selecionar os
procedimentos, o conteúdo e os m~todos que mais se ajustam aos objetivos
e deve colocar o aluno em contato com a mat~ria, de acordo com os princi
pios da aprendizagem" (p, 1). Percebemos aqui a reLac âõ formal en

tre objetivos, conteúdos e procedimentos. O que há de mais
claramente definido é a colocação do contato do aluno com a
matéria. No entanto, essa colocação não esclarece, ainda, pa
ra que o"aluno irá aprender nem a que aluno se irá atender.
A matéria é colocada como algo em si mesmo e não como um meio
de interpretar o mundo para nele interferir. Os objetivos se
rão definidos, ainda, "de acordo com os princípios da aprendi
zagem". Observe-se queio livro onde o texto se encont:::-a foi
escrito dentro da técnica de instrução programada (trabalho

eito com a colaboração de Banegas e GibUs, especialistas da
enezuela); os objetivos são determinados em função de um com

_ortamento final do aluno, que é conseguido com a definição e
.anipulação do comportamento, das condições de ocorr~nciu.,
dos padrões minimos de desempenho, enfim, ela orados dentro
de uma situação de estimulo - resposta. Isso nos leva a
crer que os princípios aos quais o autor se refere, tratam-se
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de princípios'behavioristas (Skinnerianos) da aprendizagem.
Tal abordagem perde de vista a sociedade como um todo. "Em
Skinner, as contradições da socjedade não são salientadas, mas oculta-
das, na medida em que ele trata de todas as questõe~~ de forma unilateral
e estática sem estabelecer as relações com o todo societário". (Alvite,
1981, p . 120).,

Com,relação a princípios psicológicos tomados como
base para explicação dos fenômenos educacionais, temos ainda
a opinião de Alvi te (p. 123):

"o enfoque psicológico ou psicopedagógico com que são aborda
dos os problemas educacionais impossibilita uma análise em termos gl~
bais, uma percepção correta da realidade e, consequentemente, contribui p.~
ra reproduzir a ideologia- da classe dominante".

o autor do trecho 'em-estudo faz, ainda, a seguinte
observação: "Se estamos interessados em preparar nossos cursos orienta
dos para novos objetivos devemos esta~ certos, primeiro, de que estes es
tejam muito claros e que seu enunciado não se preste a enganos. Não pod~
mos dedicar-nos ao p~oblema de ~elecionaro melhbr, caminho possível se an
tes saber onde queremos chegar". (Nagar , 1971, p . 1). Existe uma pre~

bupação com a clareza f6rmal dos enunciados dos objetivoi; eg
tretanto, é completamente obscura a direção do processo educa
tivo. A nosso ver, nao e por acaso que a discussão das 'fina
lidades educativas nao tenha sido efetuada. A generalização
permite que medidas concretas, na estrutura desigual do ensi
no, nao sejam tomadas. O ensino é para todos: um todo abstra
to que não permite a discussão dos problemas daqueles que não
sao atingidos pela escola ou dos que nela penetram passando
por uma educação alheia aos seus reais interesses de classe.

Tanta clareza formal, no modo de se enunciar um ob
jetivo, acaba por se prestar ao engano de não atender a uma
maioria oprimida da população.

Num outro momento do livro em análise, encontramos
urna passagem que muito nos diz a respeito do que estamos: cha

-mando de aborlagem metafísi a dos objeti~os.
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"Para·efeito deste livro, não nos interessa saber quais sao
os objetivos apro~riados. O que nos interessa não ~ a seleção dos objet!
vos, mas sim, a forma de enunci~-los para que transmitam nossos propos!
tos. O propósito deste livro se limita a ajudar ao docente a especificar
e transmitir os objetivos de ensino que tenha selecionado", (Mager, 1971,
p , XIV), A nítida separação entre forma e conteúdo dos obj eti

vos - "não nos interessa saber quais sao (... ) mas, a forma
de enunciá-Ios", implica, num desvio ideológico da questão de
qual a direção do processo educativo, para que e a quem educ~
mos. Priorizar a forma em det~imento da essência implica, no

.'-
caso, em burocratizai a edu~ação. Ao não nos preocuparmos em
garantir uma determinada essência, acabamos por nos preocupar
com enunciar formalmente os objetivos de uma maneira nova, por
formalizar o processo educativo e torná-Io essencialmente con
servador. As mudanças apenas ao nível formal implicam numa
conservação essencial da sociedade na medida em que as finali
dades educativas não são discutidas~

"Buscou-se a maior neutralidade possível com referência à fi
losofia e princípios educacionais', para elaborar um sistema que permiti~
se a inclusão de objetivos das mais diversas orientações pedagógicas",
(Bloom, 1974, p . 6). Aqui refutamos a idéia de neutralidade cien

ti fica numa sociedad~ de classes e buscamos apoio em Leniri,
para nossa contestação: '"...numa sociedade fundada na luta de classe,
não ser~ possível haver ciência social 'imparcial'. Toda a ciencia ofi-
cial e liberal defende, de um modo ou doutro, a escravatura assalariada,
enquanto que o marxismo declarou uma guerra implacável a essa escravatu
ra. Pedir uma ciência imparcial numa sociedade fUDdada sobre a escravatu-
ra assalariada é de uma ingenuidade ·tão pueril como pedir aos fabricantes
para serem imparciais na questão de saber se convém diminuir os lucros
do capital para aumentar o salário dos operários". (Lenin, 1980, pp ,71-72).

Partimos do seguinte raciocínio: as idéias têm uma
~utonomia relativa.na sociedade, como seus elementos supraes, -
truturais; refletem as bases económicas estruturais da socie-
dade, que são determinantes da supraestrutura; estrutura e
supraestrutura se relacionam dialeticamente incidindo um~ so

re a outra. A ciência c propõe õ oferecer. dados objetivos
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a realidade. Mas, tanto e realizada por homens (socialmente
'eterminadosl como ~ usada em função de determinados interes
ses. Os interesseshumanosnão são generali..zc:-1veis;partem de necessidades
~ue são distanciadas e que diferem de uma classe social para

.tra. Numa sociedade de classes, a ciência defende interes
ses de classes. Portanto, não ~ neutra. Como diz Henri

1
'I

Le f ebv r e e "Nenhurn pensamento, nenhuma idéia, nenhuma reflexão que te
ham objeto e conteúdo podem ser completamente neutros. Nem mesmo as ma

tem~ticas1 Elas não são neutras quando estão a serviço, quando entram na
pr á t í ca social, quando se prestam a uma pedagogia que se d í.r.í.ge a det erm í.

nadas pessoas e'não a outras, etc. Todo pensamento tem um conteúdo, um ob
~etivo. Ao me'smo telllpo,é uma 'vontade, uma escola. Existe alguma proposi
ção que não implique responsabilidade? Não existe. Quem pensa inocentemen
re? Ninguém". (Lefebvre, 1979, p . 30).

O tratamento abstrato dos objetivos, sem referência
-aterial aparece, ainda, na seguint~ passagem do trecho em
análise: "Deste modo , na, medida do possível seriam classificáveis todos
~s objetivos, desde q~e fossem formulados como d~scriç~es do comportame~
ta do aluno". (Bloam, 1974, p. 6). O comportamento do aluno ~ toma
'0 de um modo genérico; o autor fala do aluno abstratamente.

=
~lémdo mais, o comport~mento do aluno não ~ descrito, não se
cem indicações da intencionalidade do educador, da direção dos
objetivos; importa, apenas, classificá-Ios quaisquer que seja~
eles. Um~ pequena reflexão no~ garante que não e~istem objeti
'os válidos para toda e qualquer sociedade. A própria classi-
ficação, pretensamente neutra,é produto do pensamento formal
que tipifica, enquadra e conserva a realidade.

"o educador, pe Lo contrário, é aquele que está junto a c r í an
ça ou o jovem para ajudG-lo a descobrir e a viver determinados valores.

Isto nos leva a destacar alguns aspectos:

1 - "( ..• ) não é possível educar a não se r partindo de certos valores (...)"

2 - " resta esclarecer quem define esses valores"

3 - 1\ na med-ida CI11 que definimos valores que n.:i.o condizem com os \';11,)

r es da s ociedad c.ip í.t oLf st a , iremos pene t rand o ma ís a Fundo na cou
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tradição entre uma sociedade onde os poderosos querem conservar seus
privilégios e sua ordem, e um setor que está' def í nído e prenunciando
uma nova ordem". (Nidelcoff, 1981, pp. 22-24). Este trecho nao

apresenta uma visâo metafísica dos objetivos; eles sao
tratados dialeticamente, provocando uma análise do real
e convocando a uma interferência transformadora na sacie
da~~. A realidade está referida - trata-se da sociedade
capitalista (argentina). Os valores sâo postos em ques
tâo; a denúncia da ordem estabelecida e diferenciadora
de privilégios é feita e a utopia (no sentido freireano)é
anunciada numa nova ordem transformadora.

Convidados· a pensar os valores da sociedade em que
vivem, os professores serâo capazes de, com um trabalho críti
co, colaborar na construçâo de uma sociedade nova: concreta
mente ajudarâo na cimentaçâo de uma contra - ideologia elabo
rada a partir dos interesses dos oprimidos.

"o meio pode ser conhecido quanto ao ambiente escolar e amb í.en

te que abriga a escola em todos os aspectos que interessam ~ educação".
(Nérice, 1980, p . 55). Temos insistido na reLac âo objetivos e so

ciedade; Nérice ve o meio, a sociedade de modo circunscrito -
ambiente escolar e ambiente que abriga a escola sem uma refe
rência histórica. O meio que pode ser correcidon20 está IccaLizedo con
cretamente. Continua o autor: "Esta realidade somada ~s aspiraçoes
do educando e do ~eio é que vai inspirar os objetivos a serem alcanç~
dos". (Ner í.c e , 1980, p , 55). As aspirações do educando, qene r i c a

mente colocado, e do' meio abstratamente referido, vao inspl
rar os objetivos a serem alcançados ... Petcebemos aqui o quan
to é metafísica a colocaçâo do autor, posta acima de uma rea
lidade concreta, acima das classes sociais, que definem .aspl
raçoes. O autor em análise, prossegue ainda: "Os objetivos toe)

lizam as metas a serem alcançadas pelo ensino-aprendizagem no comportame~
to dos educandos". (p. 55).

O c.omportamento huma no , aliás todo ele é orientado
por objetivos explícitos ou implícitos, consc~entes ou incons
cientes. Assim, toda aç~o humana pr~ssupoe, para ser levad~
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a efeito, a exist~ncia de objetivos (N~rice, 1980, p.9~. Dizer
que "os objetivos focalizam as metas a serem alcançadas", sem
.ada explicitar sobre os con~eúdos dos objetivos e permanecer
ao nível de urnaredundância ("objetivos focalizam metas") sem
esclarecer que objetivos ou metas sâo estas. Dizer que os ob
jetivos sâo explícitos ou implícitos, conscientes ou incons
cientes, tamb~m nâo esclarece a questâo da direção dos objeti
vo s . O máximo .-rueo autor consegue esclarecer ~ q,ue "toda
açâo humana pressupõe objetivos". Posicionamento este, genera
~izador e abs trato r sem local, data ou re fer ânc í.a à classe so

ial que gera a açâo. Trata-se, portanto, de mais um' modo me
~afísico de se conceber os objetivos.

2. A CONCEPÇÃO INDIVIDUALISTA DE MUDANÇA NA QUESTÃO DOS OBJE
TIVOS

2:1 - O que Compreendemos 'por uma Concepção Individualista de
Mudança nos, Objetivos

Quando falamos de uma concepçao individualist.a de
dança nos objetivos queremos dizer que, via de regra, os ob

'etivos sao trabalhados nos livros de Didática, numa perspe~
~iva individualista de mudança de comportamento do aluno, nao
se objetivando, pois, mudar a ordem social estabelecida. Nes
se modo de s~ compreender a realidade há de se mudar as cons
ci~ncias, nâo a situação;·o indivíduo se transforma, nao a 50

iedade. Entretanto, partimos do princípio de que os indiví'
c os interagem com a situação: sofrem o impacto da situação e
agem sobre ela; há uma relação dial~tica entre o lomem e o
.undo, on~e ambos sofrem transformações.

Na prática, imbuidos pela ideologia dominante (de
a sociedade dividida em classes) os homens, os .i.nd í.v Lduo s ,

agem no sentido de manutenção uà situação - conscrvaçao d,
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ordem estabelecida; mas, quando imbuidos pelas id~ias que de
fendem os interesses da classe dominada, os homens, os indi
.iduos, agem no sentido de construir uma contra - ideologia
que favoreça a transformação para a igualdade; agem no senti
ao da mudança da ordem opressora.

- - Sobre a relação dial~tica consciência situação,
nos apoiamos em uma passagem_ marXista: "A doutrina materialista so
bre a mud3nça das contingências e da educação se esquece de que o próprio
educador deve ser educado. Deve por isso separar a socieadade em duas paE.
tes - uma dai quais ~ colocada _aci~a da outra.

A coincidência da alteração das contingências com a atividade
humana e a mudança de si próprio só pode ser captada e entendida racional
mente como praxis revolucionária", (Harx , 1978, p. S-l),

2.2 Trechos Retirados dos Liv~os de Didática que Caracteri
zam a Concepção Individualista de Mudança nos Objeti
vos

"A tarefa principal do professor ~ ensinar aos seus alunos, istoé, orien
tar a aprendizagem, ajudar a modificar o comportamento", (Turra 0 ou
tros, 1975 p, 5S)

",.,só recentemente, talvez por influência dos estudos sobre instruçao
programada ou sobre a tecnologia aplicada ao ensino, começou a Rumen
tar o interesse pela questão ~os objetivos em fermos de comportanento
mensurável do aluno", (Turra e outros, 1975, p. S6).

"Unicamente quando o aluno possa demonstrar- que a Lcançou o r e
sultado descj~vel, o professor obter~ ~xito em seu ensino", (Turra e ou
tr s, 1975, p. 56)

"A atividade pl-1ncipa1 da educação é mudar os indivíduos em
alguma medida.,," (Taba, Hl1da, Elaboraciori deI currículo, B, Aires, 1974
p. 2S4, _citado por Turra e outros, 1975, p, 56),
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"A investigação das necessidades e interesses do aluno !,deve
'ria ser sistem~tica. Isso nem sempre acontece. Entretant~ o professor não

se exime da responsabilidade de identific~-los, pois necessidades e inte
resses constituem o ponto de partida para ajudar o aluno a modificar seu
comportamento" (Turra e outros, 1975, p. 55).

- "Em termos àe processo ensino - aprendizagem os objetivos devem tradu
zir as mudanças cQmportamentais que o docente deseja que ocorram no
aIuno ,.isto é, o aprendizado (produto) que deverá evidenciar" (Vil~
rinho, 1979, p. 3) .

."0 que mais pronta e diret.:lirentese pretende consegulr por meio do ensi
no ~ da ap'r endiz ag em _é uma 'modificação, para meLho r;do comportamento
do ,educando. Esta modificação pode abranger; a) novas formas de pensar;
b) novas maneiras de agir e c) a estruturação de novas atitudes". (Ca~
valho, 1974, p. 35).

"Os objetivos imediatos do ens:i,.nopodem ser definidos como
'transformações positivas nas formas de pensar, de agir e de sentir dos

-educandos ". H~, ainda, quem inclua a forma de expressar-se" (...) (Ca rva
lho, 1974, p. 36).

"Uma didática que visa a consciência crítica, à criatividade e à coop~
ração,baseia-se fundamentalmente em d:i.nâmicade grupo, como manejo p~
dagógico, e no desafio intelectual, como conteúdo curricular, dois as
pectos que são 'também as próprias características da adolescência".
(Lima, 1976, p. 36).

"Por mais complexa que seja a organizaçao escolar, não deve
ser esquecido que, essencialmente,educação é íntima'i~teraç;o entre um
professor e um grupo de a Iuno s , Tudo pois, na escola deve favorecer a e x í s
t~nc{a desse bin~mio fundamental cuj~ dinâmica produz o fen~meno edu~ati
vo". (Lima, 1976, p. 77).

" •..a estrutura e a dinâmica geral da escola estabelecid~s p~
10 planejamento glo~al, devem criar 'meio propício' à maturação dos odo
lc~centes, independente da influcnciaç;o direta do professor, levando to
da a comunidade escolar a um.:!integração que'dê ullidade e continuidade a
vivencia a que estão subme t í.dos os alunos". (Lima, 1976, p. 18).
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"A inf~ncia e a adolescência não são períodos de insuficiên
cia que devem ser superados o mais breve possívei com a ajuda do educado~
Em cada estágio, o indivíduo está plenamente desenvolvido para um determ~
nado tipo de conduta correspondente a ~eu grau de maturação, devendo a es
cola criar condiç;es para que o aluno viva cada p~ríodo com perfeito sen
timento de autonomia e responsabilidade". (Lima, 1976, pp. 92-93).

"o educador nao deve. esquecer que nao é o agente direto de
educação, mas agente circunstancial. Só o aluno mesmo educa a si próprio.
Sua vontade não pode substituir a do aluno, uma vez que toda a educação é
uma auto-educação". (Lima, 1976,.p~ 93).

"~ejam quais forem os. objetivos estabelecidos, o próximo passo ser~ de
finir o caminho ou estratégia a seguir para facilitar a passagem dos
alunos da sit~ação em que se encontram até alcançarem os objetivos fi
xados, tanto os de natureza técnico-profissional como os de desenvolvi
mento individual como pessoa humana e como agente transformador de sua
sociedade. Ao falarmos em passagem dos alunos pareceriô qUé os ólun0s
serão manipulados para mud~-los ao nosso gosto. Mas' não é este o caso".
(Bordenave, 1978, p. 83).

"Para o traçado da estratégia did~tica, dois conceitos sao es
senciais. são eles os de experiências de aprendizagem e atividades de en
s í no+ap rend Lzagem , Para realizar seus objetivos, necessita o professor co~
seguir que os alunos se exponham, ou vivam, certas experiências capazes'de
neles induzir as mudanças desejadas. Tais experiênciôs, por sua vez, exi
gem certos Insumos Educativos, na forma de influências do ambiente que
atuam sobre ele". (Bordenave , 1978, p . 83).

I

- "Os objetivos devem s~r formulados .explicitamente, de modo que fiquem
claras as possíveis modificaç;es a serem evidenci~das através das exp~
riências de aprendizagem no processo educacio~al.

As modificaç;es devem ser previstas para que se possa estahe
lecer os níveis de compottamento ou desempenho que o aluno será capaz d~

,
apr~sentar ao final da arrendizagem". (Laboratório do Ensino Superior de
Educação da UFRGS, 1975, p. 147).

t

1
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- "O enunciado de um objetivo transmite um propósito; em outras palavras,
descreve uma mudança no educando ou define o que dever~ ser este, de
pois de haver cumprid~ com ~xit~ o processo de aprendizagem. Um objet!
vo é a descrição de uma conduta determinada que & aluno deverá demons
trar. Como disse o Dr. Paul Whitmore: 'O enunciado dos objetivos de um
curso deve especificar as destrezas observáveis e mensuráveis que o a1u
no deverá adquirir. De outra maneira, é impossível determinar se estao
sendo a1cançanos os objetivos desejados"'. (Mager, 1971, p. 3).

"Outra 'razão importante para enunciar os objetivos está es
treitamente relacionada com o 'critério de medir o grau de perf~ição atin
gido pelo aluno para fazer o que des~jamos". (Mager, .1971, p. 3).

- "Na qualidade de especialistas em avaliação e pesquisadores educacio
nais, os principais fenômenos de nosso interesse são as mudanças que
ocorrem nos indivíduos, resultantes de experiências educacionais (Bloan,
1974, p , 10).

" esta t'axionomia destina-se a ser uma classificação dos
comportamentos do aluno que representam pretendidos resultados do proce~
so educ ac í ona L'", (B'l.oom, 1974, p. 11).

"Deve-se observar que nao prentendemos classificar metodolo
gias d~ ensino, modos de relacionamento de professores com alunos ou dife
rentes tipos de materiais de ensino empregados. Não estamos buscando elas
sifiéar uma matéria específica de ensino ou conteúdos. Estamos c1assifi
cando o comportamento esperado - modos em que os alunos devem agir, pe~
sar ou sentir como resultado de sua participação em alguma unjdade de en
sino". (Bloam,. 1974, p. 11).

"A ênfase neste Nanua L é no sentido de se obter evidências da.

medida em que os comportamentos desejados ou pretendidos foram desenvo Lv í.

dos pelo aluno. Ultrapassa a esfera de açào de nossa tarefa eX3minar o
prob lema da determinação de valores ap rop r í ados para os objetivos, em seus
graus ou níveis de d~ envolvimento.

Deve-se tamb~m observar que os crn,portamentos pretendidos não
incluem numerosos comportamentos qu e os psicol.ogos est ao interessados em
e-tudar e categorizar. Uma r3zào disto ~ qu~ ess~s representam metas so.-

'.
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ciais impostas aos jovens pela sua sociedade e cultura. Assim sendo, os
comportamentos prentendidos ou desejados, incluídos nos objetivos educa
cionais, geralmente não envolvem comportamentos indesejáveis ou anormais,
desaprovados socialmente". (Bloom, 1974, p , 11).

- "O professor que trabalha pela liberação do povo começa po:::-tomar a li
beração como objetivo central e real de sua açao educadora. Frente aos
seus alunos, este. objetivo central poderia ser definido da seguinte
maneira: 'Ajudar as crianças a se desenvolverem como seres capazes de
liberar~~ das estruturas opressivas da sociedade atual'. Corno?

. a) Ajudando os alunos a ve~em a realidade com lucidez e espírito críti
•

c o ( ••• -) .

'b) ( ..• ) Ajudando-as a se descobrirem e assumirem seu compromisso da
realidáde (..•)

c) (...) Ajudando-os a serem livres (..,)

d) (...) Ajudando-os a aprenderem a organizarem-se (...)

Estes quatro objetivos, que exp1icitamo objetivo central enu~
ciado no começo, são exigências que orientam permanentemente" o trabalho e

as atitudes .do educador diante do grupo. Daí resta a tarefa de planificar
u trabalho com essa orientação, a fim de responder tamb~m as caracterís
ticas concretas da classe ou do curso sob nossa responsabilidane". (Nidel
coff, 1981, p. 29 - 31).

- "Objetivo, assim, refere-se ao que se deseja fazer, em termos de fut\lro.
Com referência ao ensino, refere-se ~s modi[icaç~es de comportamento
que se almeje m educando. Se se tiver consci~ncia do que realmente se

./,

deseja, a realização ter~ maiores probabilidades de êxito, porque o

professor poder~ agir mai~ criativamente para conduzir o edllcando ao
ponto desejado.

Objetivo, em sentido educa iona1, visa a mudança de comport!
ento. (Nc r í ce , 1980, pp. 95-96).

"Só é possível falar em educn cao , porque é possível modificar
o omportame n t o huuia 1(1. Se este fosse s tmp Lcsrncn t e hc rcd í t ri r í o e Lmut riv cl,
;0 havc r í n I o r que se falar em cduc a ç ao ...
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Assim, educaç~o visa, fundamentalmente, a mudança do agir do
individuo, segundo padr~es de comportamento estabelecidos e tidos como os

elhores para o indjviduo de uma realidade. Realidade esta que se bifurca
realidade qlle se refere ao contexto geral que envolve o individuo e reali
lidade do próprio indíviuo". (Nérice, 1980, p. 96).

2. comentário Geral sobre a Conçepção Individualista de Mu
dança nos Objetivos.

Os objetivos sao definidos com a intenção de se ob
~eruma muda~ça~e co?portamento dos indivíduos. Nitidamente
são percebidas duas fontes para essa mudança nos textos: as ne

essidades e interesses do aluno e as necessidades e interes
ses da soc í.edade . Em outras passagens, alguns dos livros, Tur
ra e Vilarinho por exemplo, falam dos conteúdos como fonte.

A noção de totalidade é deturpada quando se procura
tingir o indivíduo como um todo em seus aspectos do sentir,

~ensar, agir e expressar-se. Entretanto, essa noçao para ser
~eal, deveria atingir o indivíduo em suas relaçõe~ com um
~odo social maior.

Os indivíduos sao tomados de modo abstrato sem re
=erência à procedência de classe social a que pertencem.

Quais os indivíduos que terão suas necessidades e
_ teresses atendidos pela escola? Mesmo com suas limitadas fun
-ões de transnissão e elaboração do saber, a éscola atende as
..ecessidades e .in t.e resses dos indivíduos?

H~ no sentido ideo16gico, um p~cto social estabele
_ido entre os indivíduos da classe dominante econõmica e poll
=:camente, no sentido de manter uma hegemonia que sustente a

ociedade capitalista. A escola, como aparelho ideo16gico de
estado, atende aos interesses e necessidades da burguesia.

s individuos terão suas necessidades" e interessRs atendidos
'entro dos padrões burgueses; e aqui nos deparamos com o prQ
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blema da alienação que acaba por se tornar um impasse para a
pr6pria satisfação burguesa. No momento em que o operário e
alienado do produto de seu trabalho pela classe burguesa, o
burguês aliena-se de espiritualidade, de icéias e visão de
mundo que colaborem para uma formação humana consequentemente
engajada para a plena realização. Preso ao jogo do mercado, o

'burguês guia sua satisfação pela dependência das coisas que
se valorizam ehquanto mercadorias. Seus valores dependem do
arbitrio das mercadorias. O que ele conhece como valor ~amer
cadoria. E o homem enquanto sujeito fica alienado, p~dido de
sua realidade humana.

Numa sociedade capitalista observamos com Galvão
(1979) que: "As mercadorias se defrontam mutuamente no mercado e a re
laç~o pela qual elas poder~o ser trocadas n~o depende da vontade partic~
lar de nenhum dos mercadores, mas do valor - do trabalho socialmente ne
cessaria - que cada uma delas contém. N~o é a vontade dos homens que se
realiza no mercado, eQ valor das merc~dorias. Este é o fator determinan
tê das relações sociais. É a m~rcadoria, como coisa, como objeto, ganha~
do um movimento pr6pr~o, aut~nomo, fetichizado - que se'transforma no
agente ativo. Cada um dos mercadores pode querer muita coisa, _mas~ vo!:,.,t...§.-
·de de nenhum deles prevalece no mercado", (p. 37) (Grifas nosso). Esta
citação de Luis Aifredo Galvão ~ feita numa análise do poder,
da sua dependência das mercadorias. Utilizamo-Ia aqui com o
objetivo de reforçar a falta de realização 'das vontades. huma
nas numa sociedade capitalista. Como tudo dentro de uma lógi
ca dial~tica está relacionado, podemos dizer que a vontade do
homem numj spciedade capitalista 6 castrada na sua vocaçao on
to16gica.

Com referência ã satisfação de necessidades e inte
resses da sociedade, podemos dizer que são atendidas as neces
sidades e os interesses da sociedade capitalista. Há, nessa
abordagem de obj e t.i, vos, um atendimento, uma con formação a r.~
dr6es e valores burgueses. t esse tipo de sociedade, que se
baseia na exploração e dominação de urna classe sobre a outra,

o objeti o do lucro consoqu i do pela mais vaLi.a rc Lat i.va - .....c
absoluta, que determina o tipo do homem qlW lhe é. necessário.
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Os objetivos da sociedade sao os objetivos da. sociedade bur
guesa, onde a classe economicamente dominada n~o tem suas ne
cessidades e interesses satisfeitos.Numa sociedade de classes
existem interessffi e necessidades inconcili~veis de uma clas
se com a outra,' uma vez que os da que domina são opostos, an

agônicos, aos da dominada.

A conc epç âo individualista dos objetivos tem sua
_aior consequência na manutenção da situaç~o opressora. Fala-
-se em mudança de comportamento, dissociada de uma mudança da
sociedade. Pela escola, o indivíduo muda seu comportamento com
a aquisiç~o do saber, no sentido de satisfazer à sociedade ca
pi t s.Li.s t.a.

Dois dos textos, dentre os analisados,se referem a
transformação social. Entretanto, um deles: Bordenave (1978),
~ão indica o sentido da transformação. O outro, Nidelcoff

1981), é o único a,sugerir a lib~aç~o, a organizaç~o, a so
ci'edade de iguais, como sàída.

A falta de consideração a mudança socia~ à transfor
~açao da sociedãde construída sobre um novo modo de produção,
sem propriedade privada e com relações igualitárias entre os
:omens, revela a imutabilidade, o conservadorismo com que e
tratada a realidade que é móvel. Ocultar a transformação so
cial implica em negar o movimento social da história.

Tal abordagem dos objetivos é, assim, ideológica e
=alsa.

2.4 - comentário Específico por Trecho

Nos trechos citados, material da pesquisa, numero
sos exemplos nos falam do modo individualista como 6 concebi

a a mudança nos objetivos.
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"A tarefa principal do professor é ensinar aos alunos, isto
é, orientar a aprendizagem, ajudar a modificar o comportamento". (Turra
e outros, 1975, p • 55). A autora revela a óbvia tarefa do profcs

sor de ensinar sem, no entanto, indicar o sontido da aprendi
zagem. Indica, também, a colaboração na mudança do comport~
~ento do aluno sem dar qualquer indício do conteúdo dessa mu

.dança.

"Só recentemente, talvez por influência dos estudos sobre ins
truçao programada ou sobre tecnologia aplicada ao ensino, começou a aume~
tar o interesse pela questão dos objetivos, em termos de compo'rtamentomeE.
surável do aluno". (Turra e outros, .1975, p. 56). Aqui, a autora re
el? sua formação influenciada pela literatura americana, uma
ez que é esse tipo de literatura que toma a instrução progr~

~ada (Skinneriana) e certo tipo de tecnologia do ensino, como
referência para a prática pedagógica. A definição dos objeti
"OS toma o comportamento observável do aluno como referência;

asear-se no compor~amento observável é permanecer no nível
dõs aparências, que é sempre uma visão parcial da realidade -

a aparência fica dissociada a essência.

Ainda ~ respeito da definição dos objetivos em fun
çao do "comportamento mensurável do aluno" temos a dizer que
exist~ nessa literatur~ o interesse em captar o que existe de
~uantificável sem a devida análise dos saltos qualitativos
o comportamento: "A mudança das coisas (e por mudança, deve-se enten

der não apenas o deslocamento, mas a alteração, a modificação) apresen
ta-se, frequentemente, corno contínua e gradual: a criança cresce, a pla~

a aumenta. Então se procura explicar todo o devir da coisa, bem COIlD suas
transformaç~es, pela gradualidade. Pensar, por exemplo, que o ser j~ s~

ncontrava íntegro desde sua origem (Q planta na semente, o adulto na
criança, e t c i ) • A transformação seria s í.tnpLe sme nt e quantitativa (c re sc í

ento, aumento); a qualidade permanecendo constante, parece que o devir
se explicaria por si mesmo; que o apareciQento da coisa, ou seu desapar~
cimento, ou suas metamorfoses, passam-se d íanre de nossos olhos. A explicação
torna-se, assim, puramente qu.m t í.t a t Lva ; e

ísfaz, já que, p os t n a qua lidadc, parece
om isso,o entendimento se 58

ser nc cess.i r í o Lev ar em - conr n
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tao somente a repetição, a continuaçao, o aumento ou a diminuição
nuas dessa qualidade, para que se tenha explicado a totalidade do

,contl-
proce~

so.

(...) Mas toda trans'formação de um ser (inclusive seu nasci
mento e seu desaparecimento) implica a passagem de uma qualidade noutra
qualidade (a negação de uma qualidade). O crescimento puramente quantit~
tivo não é sufic~ ente para explicar o desenvolvimento dos seres. (•..) Ao
contr~rio: a transformação consiste numa interrupção da gradualidade, nu
ma modificação brusca (relativamente) da qualidade em decorrência de um
aumento muito pequeno (relativamente) da quantidade.

(...) O devir concreto jamais avança com passo regular~ Atra
vessa crises (psicológicas, biológicas, sociais). Processa-se por saltos.

Qualidade e quantidade revelam-se insepar~veis, como dois as
pectos da existência concreta determinada. Mas esses dois aspectos não se

isturam, nao se confundem numa unidade abstrata". (Lefebvre, 1979, pp.
211-212).

Apesar d.a importância prática da quantidade torna-se
ecesário detectar os pontos de transformações qualitativas.

E isso nâo parece ser objeto de preocupaçâo da autora em estu
o, que se limita à men suraç âo do comportamento.

"Unicamente quando o aluno possa demonstrar que alcançou o re
sultado desej~vel, o professor obterá êxito em seu ensino". (Turra e ou
tors, 1975, p . 56). Aqui temos duas apreciações a fazer: uma de

cunho nit~damente político social, outra de cunho nitidamente
edag6gico ~ a separaçâo que fazemos ~ meramente didática, d~
o que nao existe a rigor, o pedag6gico separado do pOlítico,

- sooial.

Em lQ lugar, ter como ~xito no ensino o aluno, e
esviar da sociedade para o indivíduo a importância do traba

_ho pedag6gico. O ~xito que perseguimos, no trabalho do ·prQ
fessor, está na sua repercussão nas mudanças de uma sociedade

ada, para que nela se viva igua 1itar iamen te. Faz part_~ <:1e~_sa
co struçâo, inclusive, o trabalho realizado nas zonas rurais
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do interior do Ceará, distrito de Sobral, por exemplo, pelas
professoras de escolas isoladas - quando num só momento dão
acesso à cultura à dezenas de crianças,das mais diferentes
idades em diferentes níveis de adiantamento. Estão a fazer a

istória da educação do Ceará, com suas precárias condições,
inclusive em termos da própria cultura que possuem como prQ
fessoras. Faz parte dessa construção, os professores que cons
cientemente trabalham para ganhar espaços na construção de
urna contra - ideologia que favoreça urna sociedade nova vislum
brada.

Em 2Q lugar, a consideração nitidamente pedagógica,
está na desatenção ao tempore amadurecimento necessário para
a aquisição de determinados conhecimentos, fato que supera a
atenção ao "ritmo próprio", dada num mesmo tratamento aos alu
~os pela educação positivista. Acreditamos que tem êxito na
aprendizagem, aquele professor que favoreceu experiências a
seu aluno, - mesmo quando este nao demonstrou aparentemente
~ a modificação esperada, outras modificações ocorreram que
poderão servir para con st ru.i-rum aluno novo. E aqui nossa preo

upação política reaparece: são educativas as experiências de
educação bancária e de educação libertadora. Apen~s para nos,

bancarismo não interessa, não representa um êxito, na meài
~a em que apenas mantém a sociedade dividida em classes. Para
nô s , o que representa um êxi to são as experiências de educação
_~bertadora na medida em que criam um homem para viver e cons
~ruir urna sociedade. igualitária.

J

t interessante ressattar uma citação de Hilda Taba,
scolhida por Turra e outros, 1975: "A atividade principal da edu

caçao é mudar os indivíduos em alguma medida". (p . 254); Clpramente,
ercebemos na afirmação, a conotação individualista de mudan
a; importa mudar os individuos, não a sociedade. As mudanças

~we ocorrem nos indiv!~uos de determinada classe que têm aces
50 à escola,não implicam na mudança estrutural da sociedade.
ortanto, essa concepção é ela, também, conservadora.
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Noutra passagem a autora insiste: "A investigação das
necessidades e interesses do aluno deveria ser sistemática. Isso nem sem
pre acontece. Entretant0 o profes~or não se exime da responsabilidade de
identificá-Ias, pois necessidades e interesses cons ituem o ponto de pa~
tida para ajudar o aluno a modificar seu comportamento". (Turra e outros,
1975, p , 55) . Novamente insistimos que as necessidades e inte

resses dos indivíduos numa sociedade de classes são opostos e
antagônicos. Stttisfazer à determinada classe, aquela que de
tém o poder, implica na frustração, violentação dos interesses
da classe dominada. Se numa sociedade de classes, a escola
atende a interesses capitalistas, os interesses das classes
trabalhadoras ficam frustrados e violentados. A escola com
seu( currículo, sua linguagem, seus programas, metodologias e
sistemas de avaliação, inibe o ace sso a ela da classe dominada.

o tratamento gen~ric~ da sociedade ~, tamb~m, obser
ado: ."As complexidades da vida atual refletem o processo de mutação que

a sociedade apresenta ..A educação é profundamente afetada pelas caracte
rísticas desta sociedade e deve determinar fins e objetivos que visam ti
posde aptid~es que a·pessoa precisa desenvolver para melhor realizar-se".
(Turra, 1975, p . 59). A primeira coisa que nos chama a atenção
esta afirmação ~ o naturalismo com que ~ tratada a mudança

social. Vejamos, a autora fala em "processo de maturação que
a sociedade apresenta",traindo uma linguagem bio16gicapara
falar das transformaçôes hist6ricas. Diz que a educução.~ af~
~ada pelas características da sociedade sem dizer que caracte
rísticas são essas. Se acaso ~ capitalista, em que est5gio
se encontra? Como funciona? Quais são seus fins? Se e de uma
sociedade capitalista que nos fala, seus fins visam o lucro,
e as aptidôes que a pessoa precisa desenvolver são aquelas'

itadas pelo mercado de trabalho~ Trata-se de um engodo fa
ar em realização quando muitos dos formandos vão apenas en

grossar as fileiras do ex~rcito industrial de reserva. A esse
respeito, temos uma apreciação interessante de Wagncr Rossi,

1978) : "A afirmação simplista de que quem tem mais escoLn r í dnd e ganha
ais t presente lias primeiros trabalhos de economia da cduc ac ao , j,í n';o

aparece em reI vo nos trabalhos ma í,s recentes, indicando ap cria s que a educ a
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cação se constituirá, eventualmente, em instrumento de progresso individual.
esse nível é certo que, em média, os indivíduos com maior escolaridade

venham a perceber ganhos maiores no mercado de trabalho. Mas, alé~ dis
-so, começou-se a encontrar mais e mais. dificuldades de se incorporarem a

força de trabalho, em cargos compatíveis com seu 'preparo', em termos
não s6 de funç;es como também de remuneração. O sisiema havia exagerado
no co~ting~nte do chamado 'exército de reserva' e a oferta exagerada de
mão-de-obra qualificada levara ã· própria desvalorização. Bom para os anti
gos capitalistas, mau para os 'novos', isto é, aqueles que agora disp~
~ham de seu 'caprral humano'. Corno o fenômeno indicava claramente que o
acréscimo de rend~ anteriormente'~~servad~ não dependera apenas da educa
ção,mas também de circunstâncias de mercado, melhor não usar o quadro de
renda crescente para a educação ~rescente, pois a se levar em conta os
dispêndios com a escolaridade, os anos passados na escola sem renda, e ou
tros fatores, poder-se-ia chegar à conclusão de que, eventualmente, para
os inúmeros advogados-dati16grafos, administradores e economistas-balcOIús
tas e assistentes sociais ou professores-secretárias, o processo educati
vo havia sido antes instrumentos de perda de renda, ao invés de assegurar-
-lhes .acresc í.mo significativo". (p, 52). Esta passagem ilustra o qua~
o é difícil a realização .ind i.vidual numa sociedade capi ta1i~

ta. A capacitação do saber pela escola está longe de ser g~
rantia de realização pessoal.

"Em termos do processo ensino-aprendizagem, os objetivos ~e
vem traduzir as mudanças comportamentais que o docente deseja que ocor
ram no aluno, isto· é, o aprendizado (produto) que deverá evidenciar".
(Vilarinho, 1979, p .3)•.A primeira coi sa que nos chama a a t e n ç âo

~esta passagem é a conotação autoritária ~ verticalista de
educação. Os objetivos são traçados pelo professor no sentido

e determinar as mudanças que ele deseja que ocorram no aluno.
Isso reflete o modelo autoritário da sociedade em que vive
-os. Alvite (1981), reforça esse pensamento em seu trabalho
e tese: "Percebe-se que as relações au t or í t arias e v er t í ca l í.s ras a í nda
redominam entre professor. e aluno. Este tipo de relacionamento ~ tam

b~m·um refle~o do modelo autorit~rio do sistema político vigente e das r~
Laç oes de pod e r e st abc Lcc í.do s". (p . 50). Ora, se no nível econômico

as relaçôes entre os homens são de dom' ua cào c cxp bracfio isso
repercute nas ou t ras :Lns t ânc í.a s das rc Iac ôe s sociais: a f ain i
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li~ ~ autorit~ria, bem como a escola, a igreja, os partidos
,políticos, os sindicatos, etc. E a pr~tica da domesticação na
escola ~ um reflexo da obedi~ncia a nível econ6mico;

o segundo aspecto que nos chama a atenção, nesse tre
cho, e a linguagem economicista utilizada com refer~ncia ao
conhecimento considerado um produto e, portanto, uma mercado
ria. Lembramo-nos~ então, de uma pàssagem marxista citada por
.elson Werneck Sodr~ em ,seu livro "síntese da Hist6ria da eul
tura Brasileira" (1977): "Atinge-se, no Brasil, a etapa de desenvol
vimento capitalista em que os produtos da cultura se. transformam em merca
dor Las . Marx jí ef í.n í.u bem essa ,etapa: 'Houve um tempo, caro na Idade Média,
em quei nao sei t roc ava i senao o supérfluo, o excedente da produção sobre o
consumo. Houve também um tempo em que não somente o supérfluo, mas todos
os produtos, .toda a existência industrial passaram ao comércio, em que a
produção inteira dependia da troca. (...) Vejo, finalmente um tempo em
que tudo o que os homens tinham encarado corno inalienável tornou-se obj~
to de troca, de tráfico e podia ser alienado. Este foi o te~po em que as

.~roprias coisas que, até então, eram transmitidas, mas jamais trocada~ d~
das, mas jamais vendidas; adquiridas, mas jamais compradas virtude,
amor, opinião, ciência, consciênci~ etc - em que tudo enfim~assou ao co
mércio. Este foi o tempo da corrupção geral, da venalidade universal ou,
para falar em termos de economia política; o tempo em que tudo, moral ou
físico, tornando-se valor venal, é levado ao mercado, para ser apreciado

. 1 (2)' ( ) É . ~ . l' - d 1no Justo ya ar • •.. . ampo ssave ass í.m , ou e.rroneo estu ar a cu .tura
brasileira sem considerar essa mudança qualitativa: suas manifestações
aparecem, agora, corno mercadorias. Refletem, além do mais, as atribuições
de um desenvolvimento capitalista desigual, passando por rítmos diversos,
superando crises, dest ruí.nd o valores, avançando aos arrancos 11 • (pp. 64-66).

. 1,

Compreendendo que o pr6prio conhecimento sendo enc~
rado como um produto (no sentido econ6mico) reflete apenas um
padrão capitalista de sociedade, dado que as idéjas refletem
o modo com a sociedade produz suas condições de sobr ev ivênc i.a . O
conhecimento é, assim, eritendido como algo fechado, acabado,

(2) Kar L ~I<ln;: OUVl"PS, Pa r í s , 1963, vo L. I pag s , 11-12.



45

pronto; como coisa a ser vendida e nao como um instrumento me
diador entre o homan eo mundo como um meio de interpretação
do mundo e inserção histórica.

"o que mais pronta e diretamente se pretende conseguir por
meio do ensino e da aprendizagem é uma modificação, para melhor, do com
po rtame n to'do educando. Esta modificação pode abranger a) novas formas de
pensar; b) ilovas maneiras de agir e c) a estruturaçao de novas atitudes",
(Carvalho, 1974, p. 35). Nesta passagem, além da mudança concebi

da em termos individuais (pretende-se a mudança do comport~
mento do educando), chamq a,n6ssa atenção, o caráter valorati
vo, "modificação para melhor" que é, mais adiante, no texto,
reforçado com a expressão "transformações positivas". A par
tir de nosso referencial teórico, a classe que introjeta vaIo
res é a classe' economicamente dominante: "Os pensameatos da cLas
se do~inante são também em todas as épocas, os pensamentos dominantes, ou

-seja, a classe que tem o poder material dominante numa dada sociedade e
também a potência dominante espiritual. A classe que dispõe dos meios de
produção material dispõ~ igualmente, dos meios de produção intelectual,
de tal modo que o pensamento daqueles a quem são recusados os meios de
produção intelectual está submetido igualmente à classe dominante. Os pe~
samentos dominantes são apenas a expressão ideal das relações materiais
dominantes concebidas sob a forma de idéias e, portanto, a expressão das
relações que fazem de uma classe a classe dominante; dizendo de outro mo
do, são as idéias do seu domínio". (Marx e Engels, 1980, pp. 55-56). E

assim, uma "modificação para melhor" ou uma transformação PQ
sitiva, colocada com esse caráter genérico e em aberto sem
uma clara indicação do sentido da mudança~ aca~ por se redu.
zir ã imposição da classe que d~spõe do poder. As perspecti
\Tas indicadas pela autora sao absolutamente vagas: a) "novas
formas de pensar" - qual o conteúdo desse pe nsamerrt.o-?b) "no
vas maneiras de agir" - qual o sentido da ação? e c) liaest.ru
turação de novas ati t.udes"- qu aL a visão de mundo implicada
nas novas posturas? A transformação social não está indicada
pel~ autora ~ novas posições reformistas n50 colaboram para
alterar a estrutura social.
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"Umil didática que visa à consciência críLíca, à criatividilde
e à coop eracao , baseia-se, fundamentalmente, em dinâmica de grupo". (Lima,

1976, p. 36).

Aqui percebemos a·inconsistência do autor: no tre
cho analisado anteriormente no item sobre a concepção metafí
sica dos objetivos, ele trata de um modo idealista a socieda
dei quando, então, observamos objetivos de transformação (in
feridos pela criatividade e cooperação) i entretanto, ele come
te o equívoco' de· colocar como fundamento dessas metas, a dinã
mica de grupo. Vejamos o que nos fala Silvia Lane (1980) a es
se respeito: "E, sem dúvida, surge. a questao de quanto as técnicas de
dinâmica de grupo não visam, antes de qualquer coisa, adequar, ajustar os
indivíduos e o grupo às condiç~es existentes, impedindo o desenvolvimento
de uma autonomia do grupo, decorrente do confronto entre os indivíduos,
enquanto conjunto de suas relações sociais e, consequentemente, de suas
práticas sociais". (p . 101). O autor em estudo, desvia a atenção

estrutural da sociedade, para um.enfoque meramente psico-ped~
gógico.

Numa visão que favorece ao individualismo, Lima cen
tra a problemática educacional "na ínt.ima interação entre um
professor e um grupo de alunos", "na existência desse binômio
fundamental cuja dinãmica produz o fenômeno educativo". Pa rt i.

cipamos da opinião de que a alteração das relações professor
- aluno no sentido de superar a dicotomia - de um lado; o
professor que ensina, de outro, o aluno que aprende (ou seja,
a superação das relações autoritárias e verticalistas) e ca
paz de favorecer novas relações estruturais quando professor
e aluno, mediatizados pelo mundo, o problematizam, questionam ,
e anunciam novas relaçôes. Entrelanto, na perspectiva do au
tor, o mundo, a sociedade, não está como objeto de questibn~

ento. Portanto, ele não e percebido numa visão transformado
ra para a convivência de iguais. Consciência critica, para o
autor, não tem o significado rigoroso de compromisso político

. - .com o oprimido. Sem nos falar no contendo dessa conSClenCla,
e 1 um questjonamanto do mundo, a exprcss50 se esvazia ~_ - _be
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..os apresenta como mera adjctivação do verbalismo. O enfoque
o autor faverece ao individualismo por não contemplar a so
iedade em seu conjunto.

Uma terceira passagem do autor merece a nossa aten
~ao: "a estruturae a dinâmica geral da escola, estabelecidas pelo

lanjementoglobal, devem criar 'meio propício' à maturação dos adolesccn
tes, independentementeda influenciaçãodireta do professor, levando toda
a comunidadeescolar a uma interação que dê unidade e continuidadeàs vi

ências a que estão submetidosos alunos", (Lima, 1976, p, 1978). Perce
emos que o autor apresenta uma visão idealista de escola, co
cr se ela pudesse funcionar independente das estruturas so•
iais; econômicas e-políticas. O planejamento global da esco

:a está intimamente relacionado com o planejamento global da
educação de um país; tende a atender aos interesses àominan
::es. De fato, a "comunidade escolar" dá "continuidade" às "vi
'ências a que estão submetidos os alunos". Enquanto aparelho

_deológico de estado, a família favorece o pensamento reprod~
or dominante que ~ instituição escolar, como aparelho numero
~ de auxílio ao estado capitalista, dará continuidade as vi

-ências lá experienciadas. Numa análise althusseriana (Ideolo
ia e Aparelho Ideológico de Estado, 1970, pp. 58-;3), no p~

=íodo histórico pré-capitalista, feudal, a igreja funcionou
-orno aparelho número um de reprodução ideológica, a par do
a arelho,familiar, no apoio ao Estado dominante; no período

apitalista, ressalta ele que e a escola o aparelho ideológ!
o dominante e diz ainda: "Todos os aparelhos Ideológicosde Estado,
-ejam eles quais forem, concorrem para um mesmo result~do:a
as relaç;esde produção,jsto ~, das relaç~es de exploração
as", (Althusser,1979, ppl:62-63).

reprodução
c ap í t a l í s

Percebemos, ainda, um naturali~mo no posicionamento
~o autor: a escola destina-se ã maturação dos adolescentes.
cha ele ainda, que isso é possível sem a influência direta
o professor. No sentido biológico, físico, acreditamos es

t.ar ele correto. Entretanto, achamos fundamental que os jovens
riundos das classes dominadas ou aqueles defensores de seus
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interesses, se apropriem do saber corno instrumento de liberta
ção de classe. Para isso, a influência direta'do professor e
fundamental na elaboração de, uma contra-ideologia. Além des
se ponto de vista pessoal que atenta para a~importância de
um conhecimento crítico contra-ideológico, existe ainda a dia
lética do conhecimento ideológico no sujeito que o assimila .
.chamos fundamental que nas relações professor-aluno, o pro
fessor cumpra çeu papel de transmissor competente d~ cultura.
O saber pela humanidade hâ de servir como instrumento de in
terpretação do mundo e interferência nele; portanto, é neces
sário que o professor não se detenha apenas em processos meto
dológicos, via de regra, esvasiadores do conteúdo.

Essas idéias do autor em estudo sobre as relações
rofessor-aluno, só podem ser entendidas num momento históri

co determinado. Por volta do~ anos 50, sofríamos ainda as in
=luên~ias pragmâticas dos anos 20.

Falava-se 'em es~ola tradicional versus escola moder
..a; desviava-se as atenções pedagógicas dos problemas estrut~
~ais de classe. Os educadores brasileiros, Anísio Teixeira e
~ourenço Filho, 90r exemplo, sofreram essas influências. Foi
a esse tipo de literatura, que enfocava o tradicional X moder
-0, a 'que tiveram acesso educadores corno Lauro de Oliveira Li
-a, por exemplo. Seu passo além (e também trânsfuga), foi o
":e apoiar-se nos princípios piagetianos que também em Dewey en
_ontram fundamentos. Sobre o movimento da Escola Nova, com
~.spiração também em Dewey, temos a seguinte afirmação que re
'::orçaa nossa crítica: "Ao conjunto de pressões. decorrentes do aces
-o das camadas trabalhadoras ~ escola, a burguesia responde denunciando ,
a ravés da Escola Nova o caráter mecânico, artificial, desatualizado dos

onte~d s pr6prios da escola tradicional. Obviamente, tal den~ncia é pr~
edente e pode ser contabilizada como um dos méritos da Escola Nova. En
retanto, ao reconhecer e absorver as pressoes contra o carater fonnalis
a e est~tico dos conhecimentos transmitidos pela escola, o movimento Es

-ola Nova funcionou como mecanismo de reposiç~o da hegemonia burguesa. 15
o porque subordinou as aspirações populares aos interesses bur guç scs i to r
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nando possível ~ ~lasse dominante apresentar-se como principal interessa
da na reforma da escol.a, reforma esta que viria finalmente atender aos
interesses de toda a socied~de contemplando ao mesmo tempo suas diferen
tes aspiraç;es, ca~acidades e possibilidades. Com iss~ a import3ncia da
transmissão de conhecimentos foi secundarizada e subordinada a uma
gogia das diferenças, centradas nos m~todos e proces~os: a pedagogia

xistencia ou pedagogia nova". (Saviani,. 1982, p. 59).

ped~

da

Em uma quarta passagem que destacamos, o autor em
estudo faz referência às transformações bio-psicológicas que
atravessam os jovens da infância à adolescência pelo que se
_ercebe a conotação piagetiana do desenvolvimento por está
gios. Comete, no entanto, o equívoco de acreditar que uma es
cola numa sociedade dependente economicamente como ê a brasi

eira, possa favorecer "um perfeito sentimertto de autonomia e
responsabilidade".

Outras inconsistências sao percebidas: em um mamen
~~ o professor ê dispensável - o aluno amadurece "independe~
~emente da influenciação direta do professor"; em outro, lia

escola deve favorecer a existência desse binômiofundamental"
_rofessor-aluno em "íntima interação"; noutro, o professor V~Tt

a ser "um agente circunstancial" já que "só o aluno educa a
si próprio (...) uma vez que toda educação e uma auto-educa
ção". Tornou-se um "slogan 11 do educador em est.udo, a frase:

O professor não ensina, ajuda o aluno a aprender". Acredita
~os tratar-se de uma pedagogia criticada por Saviani (1982),..
que esquece, nesse papel enfraquecido do professor, os con

eGdos, em favor das metodologias.

"Sejam quais forem os objetivos estabelecidos, o próximo pa:?

so ser a definir o caminho ou estrat6gia a segl1ir para facilita~ a pass~
gem dos alunos da situaçao em que se encontram at~ alcançarem os objet~
vos fixados, tanto os de ·natllreza t~cnico-profissionRl como os de descn
volvimento individual como 'pessoa humana e como agente transformador de
sua sociedade"." (Bordenav e , 1978, p. 83). Aqui a fraseolog ia e qu~

se convincente: o autor percebe a relação objetivos e mudan
ça social! Entretanto, bem analisado, .observamos que para uma
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educação que se proponha colaborar no processo de transform~
'ção estrutural é necessário que isso esteja indicado nos obj~
tivos. Não será através de "sejam quais forem os objetivos e~
tabelecidos" que se terá uma educação que caminha para a libe!:.
tação. O sentido de transformação também nao está indicado.

, t

O autor se posiciona claramente contra o behavioris
mo como fundamento de uma perspectiva educacional. "Ao falarmos
em 'passagem dos alunos' pareceria que os alunos serão manipulados para
mudá-los ao nosso gosto. Não é este o 'caso". (Bordenave, 197$, p , 83)'.

Do mesmo modo como Lima (1976) anteriormente anali
•

- sado, 'Bordenave -se 'atém-ao problema metodológico introduz in
do conceitos que essencialmente não se diferenciam: "experiêQ
cias de aprendizagem" e "atividade de ensino-aprendizagemll.As
~udanças de comportamento ocorrerão a partir das experiências
vlvênciadas que o professor conseguir forjar. Aqui, nao e a
própria situação existencial concreta a que o aluno está sub
~etido na sociedade concreta ond~ vive que servirá como meio
de mudanças; as experiências serão selecionadas pelo profe~
sor. Eis a passagem onde o autor expressa esse pensamento: '''p~

ra realizar seus objetivos; necessita o professor conseguir que os alunos
se exponham ou vivam certas experi~ncias. capazes de neles induzir as

udanças desejadas. Tais experiências, por sua vez, exigem certos insumos
Educ at ivo s na forma de Lnf Luenc í as do ambiente" (Bordenave, 1978, p. 83).
bservamos, ainda nesta passage~ o uso de uma linguagem eco

.omicista: o meio é interpretado como insumo educativo. A edu
~açao que hoje se faz nada acrescenta além do modo capitali~
~a de produção: ora o ~luno, por exemplo, é.matéria prima,

ra e 11 imput", ora "ouÉpu t t' : transfere-se para a escola o fun
~ionamento de uma fábrica ...

Ater-se aos problemas metodológicos e, como já dis
semos anterioD1ente, desviar a atenção da problemática econo

ca, social e politica. A realidade é mais complexa do gue
as experiências que o professor possa ,escolher; questioná-la
=cria um caminho para a libertação ...
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"Os objetivos devem ser formulados explicitamente, de modo
,que fiquem claras as possíveis modificaç;es a serem evidenciadas atrav~s

das experiências de aprendizagem no processo educacional." (Laboratório
do ,Ensino Superior da Faculdade de Educação da UFRGS, 1975, p . 147).Aqui

está evidenciada a preocupaçao com a clareza formal dos obj~
tivos, não ficando esclarecidos os conteúdos desses objeti
vos.

t
'\

"As modificações devem ser previstas par~ que se
possa estabelecer os n Lve ís de comportamento ou desempenho que
o aluroserá capaz de apresentar 'ao final da aprendiz,agemlf

• Pe!.
cebemos nesta passagem a clara conotação individualista de mu
dança propo sta através dos objetivos. O aluno modifica seu cc::rn

- portamento r 'mas-sobre 'a-mudança social nada é evidenciado. Per
cebem6s, também, a dicotomia da ess~ncia - apar~ncia: fala-se
em "comportamentos apresentados", isto é, aparentes, quando sa
bemos que a apar~ncia é apenas um aspecto da realidade.

A aprendizagem é encarada de modo estanque: os auto
res falam em ufinal da,aprendizagemu. O conhecimento assim co
~6cado torna-se separado da realidade e nao sua explicitação
corno deveria ser no constante questionar.

"o enunciado d~ um objetivo transmite um p ropó s íst o , em outras
palavras, descreve uma mudança no educando ou define o que deverá ser es
te, depois de haver cumprido com êxi to o processo de aprendizagem". (Pl~

ger, 1971, p . 3). O modo genérico e abstrato de enfocar os obj~
~ivos reaparece' nesta passagem .. O texto nada nos diz sobre o
_ropósitó ou a qualidade da mudança ou mesmo sobre o tipo de
homem desejado.

A ~nfase à mudança individual sem referência à mu
ança social ev i.denc i.a+se na seguinte passagem: "um objetivo des

;k _
creve uma mudança no educando ou define o que devera ser este, depois de

aver cumprido com êxito o processo da aprendizagem". O êxito do pro
cesso da aprendizagem está direcionado para o indivíduo, nao

ara a sociedade. O individualismo est& ainda reforçado na se
inte pa s saqern: "um objetivo é a descrição da conduta determinada que
aluno d evcra dcmons t rar". (Nager , 1971, p. 3). O aluno é o foco

as preocupações e não a sociedade onde ele está inseriào.
Analisemos a citaç~o do D. Paul Whitmore referido

r Hager em seu traba lho: "0 enunc i ad o dos obj e t Lvo s de um curso
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de~e especificar as destrezas observáveis e mensuráveis çue o aluno deve
J rá adquirir. De outra maneira, é impossível determinar se estão sendo aI

cançados os obj etivos". (Whitmore, Paul, sem maiores referências, In t-lager,
1971, p. 3). Sob pena de .inco rrerrrosna mesma. falha, observamos

que um autor corno Mager, tão preocupado com clareza e cienti
ficidade, omite as referências bibliográficas de um autor
(Paul Whitmore) utilizando-o dogma~icamente. Achamos importa~
te ressaltar a passagem, dado a fidelidade do autor (Mager),
aos principios enunciado~ por Whitmore (destrezas cbserváveis
e comportamento mensurável). Aqui, além da critica ·aos compo~
~amentos aparentes que já fizemos em outras oportunidades ne~
~e trabalho: observamos o·reforço a ocorrência das mudanças
em termos individuais: a mudança so é observável através do
comportamento aparente do aluno. Deste modo,deixa de interes
-ar ao educador as possiveis transformações que ocorrem na so
iedade. Observamos isso não pela separação (inexistente) en

~re individuo e sociedade mas porque· a sociedade está oculta
::0 texto, enquanto o indi viduo ap.arece corno ênfa.se. O texto é
-::onservadorna medida em que mascara a "questão social"(3~ por

onseguinte, o que se passa a nivel das relações capital e
::rabalho.

Noutra passagem, o autor anuncia ainda: -razao"Outra
-portante para enunciar os objetivos está estreitamente relacionada com

grau de .per f e í cao atingido pelo a Íuno para fazer o que de sej amo s'". (da
er, 1971, p , 3). Em primeiro lugar, destacamos o individualismo

_o perfeccionismo exigido ao aluno - revela-se aqui, a forma
;=0 competitiva, na ideologia da meritocracia,. pr6pria da so
_~edade burguesa. Em s~gundo lugar, ressaltamos a importância
~- a aos objetivos qua~do relacionados aos critérios de mens~
~êçâo do comportamento aparente. O texto .não esclarece em fun
--o de que interesses e valores serão estabelecidos os crité

3) Por questão social aqui entendemos "o conjunto de problemas políti-
cos, sociais e econ~micos que o surgimento da classe operária i~p~s
no mundo no curso da constituiç~o da socied&de capiralistJ~ (Cerque ira
Filho, Cil~sio. Rio: CiviJiz3~;0 Brasileira, 1982, p. 21).
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rios. No decorrer do texto os critérios vao aparecer como for
.a de controle dos conte6do~ fato que envolve·nâo apenas a
consci~ncia do que 6 ensinado, mas um limite castrador do co
nhecimento onde a ideologia pedagógica tent3 passar a realida
de, à prática dos educadores, um tratamento técnico e "neu
tro" do conhecimento; esta neutralidade revela a aliança com
as classes dominantes, deixarrb intocadillas questões sociais.
Em tercerio Luç ar , aparece o verticalismo da educ aç âo . "o grau
de perfeiçâo atingido pelo aluno para fazer o que desejamos".
(O grifo é nosso).

INDAGAMOS: O que desejamos vai atender a qua~s interesses de
classe? A educaçâo nâo pode ser dissociada da política; é um
ato político, estejamos ou nâo conscientes disso. Portanto,
o que desejamos traz os valores da classe a que estamos org~
.icamente vinculados. Mascarar o caráter político da educaçâo
e praticar a dominaçâo, esconder a viol~ncia que se processa
a nível das estruturas econõmicas nas suas relações sociais e,

o~tanto, reforçar a repro-duçâo da sociedade dividida em clas
ses. O verticalism9 aparece quando é o professox quem decide
o que deseja. Nâo há neste tipo de tratamento dos objetivos,
o respeito ao educando, sujeito da educaçâo.

"Na qualidade de especialistas em avaliação e pesquisiJdores
educacionais, os principais fenômenos de nosso interesse são as mudanças
que ocorrem nos indivíduos, resultantes de experi~ncias educacionais".
(Bloom, 1974, p , 10). Logo perceberrosa preocupaçao dos estudio

sos neste trabalho coordenado por Benjamin Bloom, de direcio
..ar as mudanças para um prisma focalista da. realidade, cen-
~rando-as no indivíduo e ~esviando, assim, as atenções da

uestâo social. A condiçâo de especialista nâo autoriza, a
.osso ver, conclusões definitivas. Em todo e qualquer estúdo
a lógica de classe está presente. A sistematizaç50 (coerente)

o saber é feita para sedimentar a hegemonia de um bloco his
~órico. Como o conhecimento é um instrumento de poder ele tam

ém pode ser trabalhado de modo a colaborar na construçâo de
novo bloco histórico socialista - desde que sirva corno. c.rI

~ica ao pcns~~to burgu~s dominante e.bem· como de instrurncn



54

to de interferência prática. Neste caso específico em estu
do, observamos uma sistematização do saber para defesa da 50

ciedade capitalista.

Participamos do pensamento de que as especializações
refletem, elas também, o modo capitalista de produção, onde
cada tr~balhador, em qualquer nível da produção executa sua
atividade (se especializa) ,.via de regra, sem dominar o con
junto do processo produtivo. E embora o indivíduo das classes
dominantes possa dominar o processo produtivo em seu conjunto,
~ nível das'idéias apresenta "hma visão focalista da realidade
onde se observa o estudo das partes sem relacionamento com o
todo.

B. Bloom coordenou um trabalho com pesquisadores
educacionais e especialistas em avaliação procurando dar su~
sídios aos educadores de qualquer sociedade (observe-se aqui,
sua visão metafísica) para a problemática da avaliação em fu~
ção da classificação dos objetivos. Entretanto, centrou no i~
divíduo sua atenção procurqndo uma pseudoneutralidade cientí
fica. Subdividiu em três aspectos, as dimensões de um homem:
cognitivo, afetivo e psicomotor. Em cada uma das áreas, clas
sificou níveis de objetivos.

Participamos do pensamento de que a problemática da
avaliação so pode ser tratada tendo como preocupação o con
texto social e a estrutura do ensino de uma sociedade dada.

creditamos que Bloom·e seus colaboradores contribuiram para
a ciência que legitima a sociedade de classes e a seletivi

:ade do ensino. Centrar os estu~os no indivíduo desviando do
~odo social sem observar as causas da repetência, da evasao,

o baixo rendimento é, a nosso ver, fazer uma ciência que
"deologicamente defende os interesses dominantes.

(4) V~r Lefehvre. Henri - L6gica F0rm~1~.6gica. Did~tic~, Rio -
ç~o Brasileira, 1975, p~ 30.

Civiliza
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Em outras passagen~ o autor e seus colaboradores re
forçam a preocupação individualista:

- "Esta taxionomiá destina-se a ser uma classificaç~o dos comportamentos
do aluno que representam pretendidos resultados do processo educaio-
naL'". (Bloom, 1974, p. 11). INDAGAMOS: - Quem determina os pr~
tendidos resultados do processo educacional? Dentro da
perspectiva que examinamos, as pretenç5es oficiais apenas
legitimam os interesses dominantes.

"Deve-se observar que n~o prete~~emos classificar metodologias de ensi
no, modos de relacionamento ~e professores com alunos ou diferentes t!
pos de materiais empregados. N~o estamos buscando classificar uma maté
ria específica de ensino em conteúdos. Estamos classificando o comport~
mento esperado - modos em que os alunos devem agii, pensar ou sentir
corno resultado de sua pa rt í.c í pacao ein alguma unidade de ensino". (Bloom,
1974, p , 11). O todo é tirado pela parte vista sem areIa
ção de volta: parte todo parte. O individuo e inteiro
pelo pensarr sentir e agir e as aparênciússão reforçadas
no comportamento esperado sem a devida relação com a essen
cia.

Duas outras passagens apresenta~ inter~ssantes ma
teriais de análise:

"Ultrapassa a esfera de nossa tarefa examinar o problema de determina
ç~o de valores "apropriados para os objetivos, em seus graus ou níveis
de desenvolvimento", ..(Bloom, 1974, p . 11). A omissão na "tarefa
de examinar o problema da determinação de valores apropria

I " -

dos para os objetivos" significa um desvio da questão, ca
racteristica da ideologia dominante, exatamente para que
sejam desvendadas as bases materiais dos vaiares. para que
assim, possam ser postos em questionamento.

- "Deve-se também observar que os comportamentos pretendidos não incluem
numerosos comportamentoS que os psicólogos estào interessados em cate
gorizar. Uma raz50 disto é que esses re~resentam metas sociais impos-
tas aos jovens pela sua sociedade e cu]tur3. Assim.sendo, os ('omport~
mentos pretendidos ou desejados, incluido5 nos objetivos educacion~is,
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geralmente nào envolvem comportamentos indesej~veis ou anormais. desa

provados socialmente". (Bloom, 1974, p , 11). Aqui, além da ressal
va psicológica percebemos. sub-repticiamente uma censura po
lítica. Os "comportamentos pretendidos o~ desejados in-
cluidos nos objetivos educacionais não envolvem comporta
mentos indesejáveis ou anormais, desaprovados socialmen
te". INDAGAMOS: - Como é possível elaborar uma taxionomia
dos objetiv~s educacionais, isolando-a das interferências
psicológicas, sociais, econômicas e políticas? Na verdade,
a própria idéia de taxionomia representa uma divisão; ocor
re que se acaba por dividir realidades que nao se separam,
como o indivíduo da sociedade. Pretende-se uma neutra lida-
(e que não disfarça o caráter de classe. Não estão incluí
dos comportamentosindesejáv~is, anormais ou desaprovados
socialmente. Neste momento do trecho, se faz uma repres-
são poiítica: Quais são ~ quem determina os comportamentos.
indesejáveis ou desaprovados socialmente? Certamente a clas
se que estabelece os valoresi'ocorre, que estes também são
objetos de estudo de Bloom e seus colaboradores. Percebe
mos que ao pret~nder liv~ar a taxionomia de ~xplicações psi
cológicas en~uanto processo, pretendem os autores livrá-Ia
das questões sociais colocando-a acima das calsses e do mo
virnento social.

"o professor que trabalha pela libertação do povo começa por

ornar a libertação corno objetivo central e real de sua ação· educadora".

(. idelcoff, 1981, p , 29). Neste trabalho está clara a preocup~
ão social ·e.poLí tica da autora: trabalhar pela libertação do

JOvo o que pressupõe uma postura política a favor de uma maio
=ia oprimida, pressupõe a perspectiva de uma possibilidadehis'
-:.-rica.Poderia a autora cair no risco de estar dentro de um
_risma populista da educação se sua atividade prática não coi!!.
_idisse com seus pressupostos teóricos. Entretanto, sabemos
estar ela comprometida com a luta argeritina para a libertaçã~
!claro que a existência de seu trabalho como referencial não

arante uma prática engajada por parte daqueles que a lêem;
e a pode servir a iniciativas populistas. Entretanto, á id~o
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logia veiculada "nesse seu trabalho (ainda nao traduzida na pr~
tica na sociedade argentina o~ brasileira rigorosamente corno
ideologia), pode servir de apoio a aque~es professores, de
fato, comprometidos com a população oprimida. Sua visão de
•undo, suas sugestões podem servir de apoio a uma prática edu
cativa c~nsequente e historicamente engajada na luta pela li
beração. Nidelcoff nos convida à reflexão de nossa prática.

No texto, a autora continua esclarecendo seu objeti
o central: "a) Ajudar as cr í ancas a se desenvolverem como seres cap~

zes de liberar-se das estruturas' ôpressivas da sociedade atual". (Nide1-

coff, 1981, p. 25). Aqui, a mudança não implica tão somente no
individualismo; as crianças "serão capazes de se desenvolverem
o sentido de uma libertação das estruturas sociais opressi-

,as. Serão, portanto, seres históricos e interferidores.

A autora prossegue esclarecendo caminhos:
Ajudando os alunos a verem a realidade com lucidez e espírito

"a) Como?

crítico".

(Ní.de Lcof f , 1981, p , 29). Ao serem capazes de oLha r a realidade I

serão" f ormacas no sentido" de. procurarem possíveis soluções p~
ra a real problemática das contradições básicas da sociedade 11.

"b) Ajudando-as a descobrirem e a assumirem seu compromisso diante da re~

lidade". (Nidelcoff, 1981, p. 30). Favorecendo urna educação comp:::-Q
~etida com a realidade, estar-se a praticar uma educação q~e

esaliena. Isso já é um passo para que o homem assuma sua hu
nan idade . "c) AJudando-os a serem livres". (Nidelcoff, 1981, p , 31). -

_elo constante ques~~onar dos preconceitos, as crianças serao
formadas no sentido de uma educação voltada para o real, li-

I

ore de mistificaçõe~, quando pOderão compreender que a misé-
ria e a opressão são historicamente superáveis. "d) Ajudá-1os a

aprenderem a organizar-se" (Nide1coff, 1981,. p , 31) :.. indicando -cam í,

.h'os instrumentais de libertação, as crianças serao formadas

..0 sentido de reivindicarem seus direi tos. A organização e
ista como forma efici~nte de pressão social sobre o poder;

é a"própria forma de conquista do poder; um poder que, deste
~odo,pode defender os interesses de urna maioria, até então,
oprimida.
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o objetivo central, de "liberar-se das estruturas opress í

:as da sociedade atual". (p , 29) é, pois, convenientemente traba
~~ ado. "Estes quatro objetivos, que explicitam o objetivo central, são

exigências que orientam permanentemente o trabalho e as atitudes do educa
io r diante do grupo". (Ní.de Lco f f , 1981, p , 31). Observamos que ao for

lar seus objetivos, o professor tem por base os valores de
~ a sociedade nova, subj acente a eles; está clara a defesa dos
~.teresses dos oprimidos. As atividades docentes ter~o dire
rizes transformadoras: '''Daí resta a tarefa de planificar um traba
~ o com essa orientação a fim de responder também às características da
lasse ou curso, sob nossa responsabilidade". (Nide1eoff, 1981. p . 31).

--Claro-estã~ ent~o, que um professor formado com es
5_ tipo de orí.errt a ç âo poderá com seu trabalho, favorecer gr~
-e colabora~ão ao processo de transformaç~o social, pois toma
ara si a tarefa de construir essa nova sociedade. O trecho

~alisado longe de uma vis~o invidualista de mudança persegue
~ mudança histórica e social.

"Objetivo. assim. refere-se ao que se deseja fazer em termos
=uturo. Com referência ao ensino, refere-se às modificações do comport~
-ento que se almeja no educando. Se se tiver consciência-do que rea1ménte
se d~seja; a realização ter~ maiores probabilidades de exito, porque o
rofessor poder~ agir mais criativamente ao conduzir o educando ao ponto

a.lrne j ado!", (Ne rí.c e, 1980. pp. 95-96). Aqui, além do tratamento in
:~vualista de mudança, três coisas nos chamam a atenç~o: a) a
oLocaç âo dos objetivos em termos de futuro; b) o apelo à con~

~iência, num tipo de abordagem ingênua; e c) as possibilidades
a criatividade no trabalho.

:/,

a) Quanto à colocaç~o dos objetivos como referênoia
ao que se desej a fazer em termos de futuro, consideramos uma

ordagem passiva da educação. Participamos da opinião de que
sociedade do futuro, só pode ocorrer com a nossa açao no

-;

_resente. Os objetivos devem ser trabalhados para uma atuação
a atualidade. E aqui nos reportamos ao trabalho de Mercedes
. Alvite (19,81); "Deixando de lado a visão corrente da didática como
isciplina de car~ter instrumental, pode-se dizer que as discussões pm
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torno de seu papel' agrupam-se em duas diferentes posições. Para uina , a
produç~o no campo da did~tica ~ inoperante enquanto n~o se modifica total
mente a estrutura do sistema educativo, como consequ~ncia de uma tmns-
formaç~o na estrutura econômico-social. Essa tendência reduz a funç~o da
didática à mera crítica da produção atual geralmmt e de tipo tecnocrát ico
e sua cor~espondente implementaç~o na prática educa~iva. Para a outra, a
didática se justifica no sentido de produzir alternativas úteis a longo
prazo. Nega, se n~o explicita, p~lo menos implicitamente, todo o valor a
propostas que respondem às exigências do 'que fazer' educativo concreto.

Ambas as tentativas, encaram a didática de modo estático. Para
lela a uma transformaç~o social, pode e deve dar-se umà transformaç~o em
termos da prática roucat í.va ". (p.'23).

Na verdade, o autor em estudo (Nérice) está a falar
de objetivos em termos de futuro, conseguidos no indivíduo, no
aluno. Entretanto, se prosseguirmos na análise, veremos que o in
dividuo se relaciona com um meiQ social. Apenas transferimos
seu pensamento em termos individuais para uma 'perspectiva se
cial ~ foi uma visão passiv~ de sociedade que encontramos no
autor. Acreditamos que Nérice se posiciona no segundo tipo de
alternativa exposto por Alvite (1981). A própria departamen-
alização do tempo passado - presente - fu~uro indica uma pe~

cepçao estática da história.

b) O apelo à consciência num tipo de abordagem ing~
ua. Chamamos conscientes, criticos, aqueles educadores que

.a linguagem f re i.re'ana são utópicos i utópicos no sentido de
enunciarem uma realidade injusta e anunciarem com suas aç6es
a realidade nova, igualitárii. Um educado~ que dicotomiza a

realidade, separando a teoria da prática, o pensamento da
açao, o indivíduo da sociedade, não pode ser chamado de cons
ciente. ~ óbvio que ele tem urna consciência - consciência in
genua - a nosso ver,' pois deixa que os fatos obstacularizem
suas a ç ôes . Mesmo quando guiados pela astúcia de saber onde
querem chegar, a consciência está a,funcionar num nível de in
genuidade. Paulo Freire (1977), caract~riza bem esse nível de
consciênc ia: "Quando digo; 'concepção. na melhor das hipóteses, ingê-
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nua', ~ porque muitos dos que poderiam ser considerados como ing~nuos, ao
expressá-la, são, na verdade, astutos. Sabem muito bem o que fazem e onde
querem ir, quando em campanhas de alfabetização, 'alimentam' os alfab~ti
zandos de 'slogans alienadores', em nome, ainda, da neutralidade da educa
ção. Objetivamente, por~m, se identificam ambos -'ingênuos e astutos".
(p . 13).

c} As possibilidade de criatividade no trabalho. Pa~
ticipamos do pensamento de que para agir criativamente o prQ
fessor precisa de liberdade~ Liberdade politicamente conqui~
tada.Com a repressão, tolhem-Be o pensamento e a açao criati-
va. Além do mais, não consideramos criativas as novas ativida
des que reforçam a velha sociedadej elas são quando muito ino
vadoras no sentido da modernização social usado por Pedro Ben
jamin Garcia (1977, pp. 19-25). Agir. criativamente significa
construir uma sociedade socialista. A dicotomia do velho e do
novo so se resolverá enquanto conhecimento conhecido e conhe
cimento novo, numa sociedade livre da opressão de classes.
Enquanto isso, disfarçam e atrasam a histõria, os novos conhe
cimentos baseados na mode rn i-z ac ào em quaisquer de suas ins-
tâncias-econômicas, sociais, políticas, educacionais.

o autor em estudo continua enfati~ando um homem
abstrato: "Só é possível falar em educação, porque é possível modificar
o comportamento humano. Se este fosse simplesmente hereditário e imutáveL
não haveria porque falar em educação (...). Assim, a educação visa funda
mentalmente a mudança do agir do indivíduo, segundo padrões de comport~
mento estabelecidos e tid6s como os melhores para um indivíduo de uma rC3

j

lidade. Realidade esta que se bifurca em realidade que se refere ao contt~~
-to geral que envolve o indivíduo e realidade do próprio indivíduo". (~~
rice, 1980, p . 96). Participamos da opinião de que' a ,educação

existe como necessidade de transmissão e criação do conheci
mento para a sobrevivência cultural de uma dada coletividade.
'0 autor nos fala em termos generalistas de educação corno "mo
dificação do comportamento humano". Focaliza sua atenção no
indivíduo per'cialí.z ando a realidade: "segundo padrões de com
portamento estabelecidos e tidos como os mclh6res para o indi

.t. L~UCAÇAU

t ir e d a Fac6
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, :.o éE uma realídzde", O ín:liVÍdD é adapta:beorreio segundoos seuspadrões.~
,rnGfJ..MJIS: Quem estabeleceESa?S psdrôes "tidos como' os melhores" - Evi

_..temente a classe que detém o poder. Assim está evidente
osicionamento conservador do autor. Ele claramente dicoto

~za a realidade. INDAGAMOS: Que realidade é essa que envolve
"ndivíduo, diferente da realidade do prõp~io indivíduo? Pa~

c; z.os da 'perspectiva que a realidade de um indivíduo reflete
=- contradiç6es 'do contexto'onde ele vive. Por vezes a aliena
-~o é tão grande, que o sujeito se ve separado do mundo, sem
-..seguir compreender-se dentro de um contexto mais amplo,

_~S, indivíduo e sociedade·sã; realidades que se dialetizam
ediatizadas pelo mundo.

o autor, evidentemente, ao dicotolmzar a realidade
=e arando o indivíduo do meio,dificulta a fórmação de profe~
=~rei críticos que interfiram para que o mundo onde vivem, se
~ransforme. Nérice persegue uma mudança individual em detri
~nto da transformação social.

O USO E O ABUSO DA LITERATURA ESTRANGEIRA NA QUESTÃO DOS
OBJETIVOS DO ENSINO

3.1 - O que Compreendemos por Uso e Abuso da Literatura Es
trangeira na Questão dos Objetivos

Quando falamos do U50·e do abuso da literatura e5
~rangeira na questão dos objetivos do ensino queremos nos re
=erir à ênfase dada pelos autores dos livros de Didática as
=ontes bibliográficas alheias à realidade brasileira. A base
sobre a qual se funda~entam os estudos dos objetivos 6 consti

ida a partir de circunst~ncias distintas, da problemãtica
educacional do nosso país.

Não pretendemos com essa análise faier um apelo a
m nacionalismo; nem .propomos uma lim~tação, um regionalismo

do saber:
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Compreendemos o saber como histórico e social, pa~
ticular e universal. Entretanto, no caso brasileiro, o uso (e
abuso) da literatura estrangeira parece refletir uma dependê~
cia cultural face a dependência econômica q~2 vivenciamos, além
e uma alienação de nossos estudiosos nos problemas específl

cos dos objetivos de educação brasileira e do ensino nas esco
Ias do Brasil.

Transplantando uma formalização dos objetivos, um
odo de concebê-los, classificá-los, operacionalizá-los,

suas bases lógicas, psicológicas e filosóficas, infiltramos
e nosso contexto percepções a~heias ao nosso real, facili-
-ando a uma política de dominação e acomodação entre os nos
sos educadores e fazendo nossa sociedade mais servil aos in
·eresses do mercado internacional.

3.2 comentário Geral sobre o Uso e o Abuso da
Estrangeira na Questão dos Objetivos

Literatura

Ao imaginarmos registrar o uso e o abuso da litera
-ora estrangeira "na questão dos objetivos da educação, nos
_"vros de Didática (de circulação nacional), no nível univcr
-Otário do Ceará, achamos que se trataria de um trabalho bas
-ante simples.

Optamos por registrar em cada livro as referências
a autores (nacionais e estrangeiros que eram citados), locali
-ando-os por página e procurando registrar os assuntos a que,
_~am chamados a fundamentar. Entretanto, muitas dificuldades

s apareceram. A primeira delas, a respeito da própria nacio
alidade dos autores. NàJ possulimos essa informação. Evidente
e te muitos deles eram de nosso conhecimento como por exem
o, os nomes de IIilda Taba, RobertGagné, Ralph Tyler, Ben

-am~' Bloom, W. Kilpatrick, Robert Mager, George Gursdorf,
° lov, Thorndike, Skinner, Rogers, Irene Nelo de Carvalho,
is Alves de Matos, Turra, J. Dewey,"Piaget, Paulo Freire,
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auro de Olivéira Lima, Hilgard, Allport, Anton Makarenko .
.tros autores, pelas obras citadas e enfoque de trabalho que

~parece nos títulos das obras, ou ainda, pela alusão a cen
~ros de estudos, captamos sua origem por de~Jção (e ainda as
3'm, sem a precisão que a ciência exige). Neste caso, temos:

- Mechener F. -Science education and behavior technology, N.
York, Basic ~ystems 1964. Com pouca probabilidade. de erro,
afirmamos tratar-se de'um autor americano (ou engajado na
pedagogia americana) que deduzimos pelo título da obra cita
da, pelo enfoque compor~amentalista e tecno16gico que ela
indica;

Dressel P. L. e Mayhem, Lewio. B. - General Education ExplQ
ration in Evaluation, Washington D.C. American CouDcil on
Education, 249-53. Com pouca probabilidade de erro, afirma-
mos 'tratar-se de uma obra de autores americanos, por se tr~.
tar de um trabqlho do Conselho Americano de Educação;

- Frutchey F. P. ".Rettention in High Scholl Ch,enioty, Journal
of Higher Education, 1973 pp. 217-18. Com pouca probabilid~
de de erro, af~rmamos tratar-se de um autor americano que
o Journal Of High Education nos indica; e

- Browell, William A. President et aI. - The Measurement of
Understanding, The forty - fifth Yearbook of the National
Society for the Study Education, I Parte, Chicago: The Uni
versity of Chicago Press, março de 1946. Com pouca probabi
lidade de erro, afirmamos tratar-se de uma obra e autores
americanos, que a Sociedade Nacional de Estudos Educacio
nais nos indica.

Mais de 20 autores diferentes poderiamos citar como
-ericanos, conscientes de nossa limitada informação mas,

_~ando da agilidade de nossa intuição (pelos dados oferecidos
os referenciais), com pouca probabilidade de fazermos afirma

--es erradas.
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Outras obras, em numero bastante reduzido, em rela
ao ao total, achamos tratar-se de uma ave nt.ura fútil tentar

:azer quaisquer deduç5es. Por exemplo:

Kimble (1961) sem maiores refer~nciasf o autor .~ citado na
página 95 da obra: Turra, Clódia Maria Lodoy e outros. PIa
nejam~rtto de Ensino e Avaliaçâo, Porto Alegre, Editora
E.M.M.A. 1975. Neste caso, nâo possuimos informações para
fazer qualquer projeçâo a respeito do autor. Além do fato
de reconhecermos que por ~ais suficiente que seja o regi~
tro bibliográfico ~ possível uma projeçâo arriscada e inve-
rídica.

Temos, aqui, outro exemplo de dificuldade:

- Vargas Julie, Formular Objetivos Comportamentais úteis, S.
Paulo EPU 1974. Acreditamos tratar-se de uma autora nacio
nal e, sem dúvida, ~ uma obra desenvolvida na linha comport~
mentalista americana.

Pelas dificuldades, pensamos desistir da tarefa. En
~retanto, achamos que a denúncia da invasâo estrarigeira em
no ssa literatura pedagógica é muito séria e necessária. Deci
'imos pelo risco da imprecisâo científica procurando superar
as dificuldades e insufici~ncias de informações, pela análise

a proced~ncia das tend~ncias educacionais apresentadas.

No total, e~contramos 306 citaç5es das quais cerca
I

e 260 se nos aparedem estrangeiras e 44 nacionais. Formalmen
e, encontramos muitas citaç5es incompletas, como por exemplo:

- Tyler R.W. - Princípios Básicos do Currículo e Ensino. Por
to Alegre, Ed. Globo (faltando refer~ncia â data de public~
çâo). Citado em Turr~, 1975;

- Mager R.F. - Objetivos para o ensino efetivo - 3ª Ediçâo,
SENAI, (sem demais refer~ncias). Citaóo em Vi1arinho, 1979;
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Hammonds e Lamar - Encontramos desses autores apenas urna ci
taç~o sem a devida especificaç~o da obra, lugar, editora e
d~ta de publicação. Citado em Turra, 1975;

- De Cecco (1968) sem maiores refer~nciasi enco~tramos apenas
urna data e o título de sua obra The Psycology of Learning
and Instruction Eàication Psycology. Citado em Turra, 1975.

Esses registros incompletos das refer~ncias biblio
J~áficas aparecem em obras que se pretendem científicas e di
áticas, fato que embora"n~0-~eja o mais importante, nao va

-os deixar de observar.

Adotando urna metodologia de trabalho que nos facili
-e a análise da proced~ncia e das tend~ncias educacionais apr~
-entadas fizemos o seguinte: uma listagem dos autores que se
~epetem nos nove diferentes livros textos que utilizamos na
~ estão dos objetivos. Dentre estes, escolhemos para analisar

s autores que se repetem em tr~s ou mais textos.

AUTOR

3

2

2

2

2

2

2

2

NQ DECITAÇÕES LIVRO TEXTO (observadosnas questÕesdos obj etivos)

_. BLOO1'1 7 Turra 1975, Carvalho 1973,"Bordenave 1978,
L.E.S.F.E. da UFRG& 1975, Mager, 1971, BIoom
1976, Nérice 1980.
Turra 1975, Bordenave 1978, L.E.S.F.E da UFRGS
1975, Bloom 1974, Nérice 1980.
Turra 1975, Vilarinho 1979, L.E.S.F.E da UFRGS"
1975, Nérice 1980.
Turra 1975, Vilarinho 1979, L.E.S.F.E da UFRGS
1975, Nérice 1980.
Carvalho 1973, Bordenave 1978, Bloom 1974.
Vilarinho 1979, Nérice 1980.
Turra 1975, Vilarinho 1979.
Vi1arinho 1979, Bordenave 1978.
Vilarinho 1979, Bordenave 1978.
Vi1arinho 1979, Bordenave 1978.
Carvalho 1973, Bordepave 1970.
Carvalho 1973, L.E.S.F.E da erRGS 1975.
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i
Temos uma outra observação afazer antes de proc~ .\

~ermos a análise específica dos autores mais citados. Falamos
que os autores se repetem em nove diferentes livros textos,
quando estamos trabalhando (neste assunto dos objetivos) cem 10
d:Z)livros textos didáticos. Acontece o seguinte: o livro tex
o nº 4, o material colhido em dois capítulos onde procuramos

o tratamento dos objetivos da educação: "A nova escola média;
síntese de tendências históricas" (p. 21) e Como fazer o pIa
nejament6 global da escola (p. 77) em Lima, Lauro de Olivei-
~a, A Escola Secundária Moderna, Rio de Janeiro, Forence Uni
-eristária, 1976, não contém referências diretas a nenhum au
~or, a não S~r .no segundo dos capítulos citados acima, que
=az uma alusão a um trecho de uma conferência proferida por
.~ísio Teixeira. Apesar disso, uma clara tendência piagetiana
é percebida' pela terminologia empregada pelo autor, bem como
as etapas da educação abordadas num "enfoque psicogenéticoll

,

entro de um contexto que reflete a visão piagetiana. Este a~
=or (Lim~ 1976) cita apenas no final do livro, uma bibliogrª
•=ia geral (sem referências de local, editora e data); nela

ercebemos uma maior alusão a autores europeus (mais de 50)
o que a autores americanos (destes, identificamos= apenas:

_:arshallMc Luhan, Karen Horney, Dewey e Skinner) e em maior
iÚIDero que estes, citações de autores nacionais (identifica
-os mais de 15); Portanto, não. o incluimos entre aqueles auto
~es que mais se repetem nos textos em estudo.

Feitas essas ressalvas e apresentações das limita-
oes de nossas informações, vamos proceder à.análise especif!

=a de Benjamin Bloom, ~alph Tyler, Robert Mager, Robert Gagné
..,

e John Dewey, autores que se repetem três ou mais vezes nos
-iferentes livros analis~dos.

3.3 - Comentário Específico dos Autores mais Citados

Benjamin Bloom - Professor americano da Jniversida
c de Chicago, Benjamin Bloom é o mais citado dentre os auto
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=es. Poderiamossituá-lo na perspectiva de quem faz estudos
aseados na Psicologia e na Lógica, dentr~ dos esquemas posl

~ivistas, comportamentalistas e experimentalistas do pensar e
::azerciência.

Bloom procura sugerir um esquema lógico, neutro, ba
eado em'concepções psicológicas da aprendizagem a partir do

~ aI deveriam ser definidos.os objetivos educacionais. Seu es
_ ema se pretende válido para todas as sociedades~ mesmo com
struturas econômica e política diferentes.

Tentando anali~a~ sua abordagem dentro de uma per~
ectiva dialética, perguntamos a Lefebvre (1979): Existe

a lógica de classe? Ao que ele nos responde: "Não. Se se
oncebe a lógica como elemento transparente, vazio, inerente

e imanente a todo conjunto de pensamento encadeado coerente
~ente e dotado de conteúdo, então a lógica é neutra" (...) A
:ógica serve a todas as classes (assim como o faz a língua).
=odavia, ela sóé neutra, enquanto vazia; e na medida em que
~plicando a possibilidade ~e pensar, não seja um pensamento,
~enhuma idéia, nenhuma reflexão que tenham objeto e conteúdo
~ode ser neutro" (Lefebvre, 1979, pp. 29-30). No momento em
~ e é pensada, a lógica perde sua neutralida~e, ganha vida e
a. ora nao seja uma lógica de classe, serve aos interesses de
~lasses.

o esquema lógico de B. Bloom (e de seus colaborado
=es) perde sua "pureza" e dá margens a um desvio, quando se
~aracteriza como ps~cológico. Isso e admi~ido de certo modo
.,.r Bloom: "Em certo sentido, contudo, a taxionomia não é completamente

eutra. Isto origina-se do fato já indicado de q~e é uma classificação do
omportamento pretendido", (Bloom, 1974, p , 13). E embora o autor

.ao pretenda prender-se a uma determinada corrente psicológi
a, acaba por definir-se; senão I vejamos: lias membros do grupo

que t rab a l.ha ram na tax í onom í.a dedicaram um tempo considerável à tentativa
de encontrar uma teoria psico16gica que próporcionasse uma base s6lida r~
ra ordenar as categorias da taxionomia. Revisamos teorias d;\ personalid~
d e da aprendizagem e [omos incapazes de encontrar uma ~nica perspectiva
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e, em nosso entender, abrangesse a variedade de comportamentos represc~
_-dos nos objetivos educacionais que experimentamos classificar. Fomos
: rçados com certa relut~ncia, a concordar com Hilgard sobre o fato de
- e cada teoria de aprendizagem explica muito bem determinados fenômenos,
-5 não é tão apropriada para explicar outros. ~ necessário pois, urna te~
_a de aprendizagem mais ampla e global do que as que existem atualmente.
~os de opinião que noss? método de orde?ar resultados educacionais po~

~bilitará a definição de uma série de fenômenos que urna teoria ampla e
~obal deveria considerar. A' Taxionomia também utiliza uma ordenação coe

~E~te com resultados de pesquisa, e poderá, portanto proporcionar algumas
:.dicações quanto à natureza da teoria que pode ser desenvolvida". (B1OQ~,

(

\

74. pp , 15-416).

Antes de procedermos a uma anãlise do enfoque psico
_-gico de B. Bloom paremos um pouco em Hilgard. Recorremos a
~~lgard (1975) e o que podemos perceber é que este autor ela
_ ra um compêndio sobre as teorias da aprendizagem, apresen
~ando as correntes mais discutidas no mundo ocidental, que e~

scialmente se desenvolveram em países capitalistas. Seria
=also afirmar que o compêndio trata unicamente da Psicologia
-:--ese fez e se faz nos E.E. U.U. Mas, percebemos quE!.,.o autor

e dedica a explicar o 'desenvolvimento da psicologia nos
~.E.U.U., dentro das linhas positivistas e mecanicistas. Exis
-em autores, abordagens em termos de psicologia da aprendiz~

em, feitas por americanos, qu~ s~o excluídas do ~rabalho de
-"lgard. Não podemos chamar de mecanicista, por exemplo, um
arl Rogersi seu trabalho diz muito mais de um pragmatismo,

_. existencialismo do que de um comportamentalismo. E traba
~_os como o de Rogers ~n~o s~o tratados pelo autor. Por ou

: 1\ro lado, além de Thorndike, Edwin Guthrie, Skinner, Carl
~ 11, Tolman, para citar os principais t~abalhos apresentados,
~ilgard n~o ignora a Psicologia que se desenvolveu na Europa.

ituados'numa perspectiva naturalista, os trabalhos da GeltaJt
e Kõhler, Koffka e Wertheimer foram tratados. Também foi

abordada a psicologia de Freud. Nesta, foi ressaltada a difi
culdade de se extrair urna teoria da aprcndi~agem por sua com

lexidade e ainda foi feita uma crítica 5 sua formalizaç50
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~. 362); acreditamos jã serem estas criticas denotadoras de
uma ótica diferente por onde percebe o autor Hilgard. Nova
,ente Hilgard volta aos trab~lhos pragmatistas americanos; não
omitindo o funcionalismo europeu de Binet e ~laparede, retor
na ã Psicolo~ia que se fez rios E.E.U.U., com John Dewey e
·oodworth. Por fim, antes de falar dos psicólogos contemporã-

eos positivistas e experimentais dedica um capitulo (11, p.
~61) ao "apare~imento dos modelos matemãticos" introduzidos
por Ebbinghaus e desenvolvidos dentre outros, por Cul.Ier e Girden.
_- capítulo finalque intitula de I, retrospecto e prospecto 11 ,

ilgard coloca uma série de dificuldades de elaboração de uma
teoria que dê conta de todos os fenômenos a que Bcnjamim Bloom
se refere em sua taxionomia. Apenas superficialmente, afirma

os que Hilgard (especialmente no capitulo final) revela uma
--isão de mundo que desvincula a produção do conhecimento, do

odo de produção da sociedade, flicotomiza a teoria da prãti
a e,'enfim, revela uma ahistoricidade em suas interpretações

sociais.

Esse nosso desvio ligeiro a Hilgard ~oiapenas uma
~usca as fontes citadas por Bloom. Com referência a corrente
_sicológica a que Bloom possivelmente se filia, percebemos um
certo.atomismo na perspectiva do autor que se traduz em pre
~ender generalizações a partir de uma anãlise descone~tada
~e contexto do individuo. O comportamento individual se cors
~itui na célula que servirã de estudo e, ao mesmo tempo, para

de se destinarão as classificações formais elaboradas.

As comunicações claras entre os educadores, consti
- em a principal finalidade da taxionomia (Bloom, 1974, p. 9)
e revelam preocupações neo-positivistas de linguagem. Os fenô

enos que interessam ao autor, "são as mudanças que ocorrem no -indi

íduo, resultantes de experiências educacionais" (Bloom, 1974, p . 10). A.

axionomia "destina-se a ser uma classificação dos comportamentos do

aluno que representem pretendidos resultados educacionais" (BIoom, 1974,

, 11). Entende-se por comportamento, as manifestações ev í de n
t.e s do aluno: "~ r econhc ido que os r ea í.s comportamentos dos _._a]uDQ5,

d pois de completarem um3 unidade d~ ensinoL podém diferir tallto ~m nível
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quanto em qualidade dos comportamentos pretendidos nos objetivos (..•). A
ênfase neste Manual é no sentido de se obter evidência na medida em que
os comportamentos desejados ou pretendidos forem desenvolvidos pelos alu
nos", (Bloom, 1974, p. 11). Assim, o autor embora n âo deseje se

=iliar a determinada corrente psicológica' por achar iJouficien
t.e s as explicações de detenni.nados fenômenos,' ao dar priorida
~e ao comportamento evidenciado pelo aluno, acaba por se en
quadrar numa teoria comportamentalista de aprendizagem; embo
=a não se proponha a explicar os processos de mudanças do com
_~rtamento, apela aqui e ali para teorias do reforço (p. 37)
e transferê~cias de aprendizà~em (p. 105) e arma um esquema
_ógico a partir do qual se possa estabelecer níveis de compo~
~amentos pretendidos. Além do mais, ao falar em comportamentos
_retendidos, facilita o campo de atuação daqueles psicólogos
e educadores que se preocupam com a manipulação do comport~

ento.

Nos estudos de Bloom percebemos muito mais uma aber
~ura para as análises comportamentalistas do que, por exem
_10, para uma psicologia que envolva a apreensão do incons-
~iente, como o faz a psicologia de orientação psicanalista

de Freud, Adler etc.); ou mesmo para a fenomenologia social
-e Ronald Lang, por exemplo; ou que apreenda'os modernos estu
~os lacanianos, ou de uma psicologia concreta de George PQ-
_itzer. Compreendemos que a psicologia analise o indivíduo,

comportamento individual, mas ela só dará conta do indiví-
~uo concreto, seu objeto de estudo, se tiver também como obje
tO de estudo o contexto onde se dão as e~periências existen

iais individuais; o que implica numa análise que envolva as
estruturas econômicas do mundo onde o indivíduo age e intera
'je.

Um outro ponto reforça o que afirmamos: na sua indefi
• Lc âo , Bloom apela par~ a Gestalt: "Pode-se ad o t ar o ponto de vista
de Gestalt de que o comportamento complexo é mais do que a soma de c m
portamentos mais simples ou, por outro lado, admitir que O cornp or t arne n t o

mplexo'é passível de ser decomposto em elementos m~is simples. }!ns, S~

'a qual for a posiç~o assumida, se os comportamentos mais simples podem



r percebidos como integrando comportamentos mais complexos, considera
s o processo educacional como uma reorganização com base em comportamc~

_ s mais simples. Assim um compor~amentoparticular, que e classific~vel
determinado tempo de uma maneira, ao desenvolver-§e e integrar-se com

_ros comportamentos, torna-se mais complexo e então classificável em ni
21 diferente. A fim de estabelecer uma localização determinada para cada
!po de comportamento a taxinomia deve ser estruturada a partir de cl~s

::s simples do cçmpo r tamen t o até as mais complexas". (Bloom, ,1974, p. 14).

Neste trecho temos três considerações a fazer; duas
e reforçam o comportamentalismo psico16gico de Bloam e uma

- rceria que explicita seu formalismo 16gico formal idealis
~a.:

• Achamos pragmatista e deweyano o modo de perceber o.proce~
so educacional como reorganização; mesmo com base no com
po~tamento simples, essa colocação pressupõe a reorganiza
ç âo da experiência. Dewey dá um significado muito amplo, n~

- turalista .à palavra experiência, do mundo físico ao munco
social. Para Dew~y, a educação é um processo con tEnuo de or
ganização e reorganização da experiência. Ele combina mui
to bem sua cohcepção de educação com os generalistas de
seu tempo se posicionando contra a psicologia elementaris
ta de então. E elaborou uma filosofia (à qual nos dedicare
mos ainda neste capítulo), que veio facilitar, posterior
mente, toda uma comepç âo comportamentalista (coisa que ob-
servaremos no final do capítulo) .

• Percebemos uma inconsistência na visão globalizante
Bloom, quando se refer~ à Gestalt. Analisemos, pois,
bases:

suas

Sem maiores aprofundamentosf diremos apenas que a
stalt, em sua origem (K6hler, Koffka) como teoria psico16gi

-, veio opor-se às idéias elerrentnristas,atom i stas , de exp Li.c a
-es psico16gicas do século XIX: (••• ) "a Psicologia da Forma assu

oposiç~es diametral ~ Psicologia Cl~ssica do s~culo XIX, o associacio
_ mo. Este partia das sensaç~cs, consideradas como o elemento da vida
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'quica e combinando-as tratava de construir mentalmente os todos com
_~xos, conhecidos pela experi~ncia. Os gestalti~tas, ao contr~rio, consi

=am as formas ou as estruturas corno primitivas e afirmam a prioridade do
o em relação às partes, cuja natureza depende de sua função no todo".
ulquié, 1969, p. 237).

Hoje, no entanto, apesar das divergências iniciais,
estalt tem servido de apoio a experiências que diríamos

~portamentalistas e elementaristas na psicologia, corno com
_ovam os estudos da Gestalt-terapia do Dr. Frederick Pearl
_ajam, 19 8O) •

Diríamos qpe a Gestalt enquanto explicação psicoló
~ca, deu um avanço aos estudos da área, ao mudar o foco de

--ençoes, das sensaçoes para a percepção; representa urna prQ
_ ra ,de visão totalizadora da realidade. Entretanto, a exp1i

~ ão que ela favorece ainda é limitada. Os estudos psicológi
_~s corno os de Erick Froom ou Alberto Merani, por exemplo, no
=e.tido de urna psicologia do concreto, avançam nas explic~

es de totalidade' por se apoiarem na noção de totalidade di~
_Ética: é a própria realidade que constitui um todo móvel e

.traditório. No nosso modo de entender, a psicologia fica
_.riquecida quando dá conta dos aspectos sociais implícitos

" '

a realidade. Urna noção de totalidade fica incompleta sem a
preensão dos princípios do materialismo dialético, sem a

= .álise da inserção do indivíduo nas $uas relações com o mun
, que ultrapassem as explicações do modo que ele, indiví-

~_o, é capaz de perceber. A análise da totalidade pela perceE
-âo individual é incompleta no sentido em Jque o todo percebi
·0 é menor do que o todo da realidade: "Qualquer obj e t o que o ho

em possa perceber ou criar é parte de um todo. Em cadaaç;o empreendida,
ser humano se defronta, inicialmente, com problemas int~rligados. Por

:5S0, para encaminhar uma solução para os problemas, o ser hllmano precisa
er certa visao do conjurito. ~ a partir da visão de conjunto que a ge~
e pode avaliar a dimensão de cada elemento do quadro (... ) A visão de
anjunto - ressalve-se - é sempre provisória e nunca pode esgotar a real í

dad e a que ele se refere. A realidade é sempre, mais rica do que o couh e i

ento que a g~nte tem dela. "Hj sempre algo que escapa ~s nossas sIntes~s;
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is~o por~m, n~o nos dispensa do esforço de elaborar s{nteses se . tquiser-
os entender meLhor a nossa realidade". (Konder, 1981, pp. 36-37).

3. A compreensão do processo educacional como reoorganização
com base em comportamentos simples, sugere ao autor classi
ficar comportamentos que suponham a integração de novos
comportamentos mais complexos e classificar novos níveis di
ferentes que e~volvam novos complexos diferentes que com
porta~ por sua ve~ novas classificações. Isto reflete uma
tentativa de enquadrar a realidade, a capacidade de apre~
der, num esquema lógico formal idffliista.

•-- Tomando o-ándivíduo por totalidade Bloom vislumbra
ara ele a potência de atividades em três domínios: cognitivo,

afetivo e psicomotor, visando com isso facilitar para o prQ.
'::essoro controle da avaliação dos comportamentos. A cada do

~nlo faz corresponder, em diferentes níveis de complexidade,
~asses e sub classes hierarquizadas (em ordem da cOffiplexid2
e crescente) de comportamentos ·educacionais. Por exemplo, no

~ mínio cognitivo constrói seis classes fundamentais: conheci
-ento, compreensão, aplicação, anãlise, sintese, avaliação; a
cada uma das cLasses faz corresponder sub classes; no conheci
ento faz corresponder: conhecimentos de específicos, conheci- .
entos de maneiras e meios de tratar específicos, conhecimcn

~o dos universais e abstrações num certo campo; e assim por
::lante.

Bloom segue os seguintes princípios para desenvol
~r e organizar sua taxionomia: 1. que as claéses reflitam
= asses que os profes$ores fazem entre os comportamentos do
~~uno; que as subdivisões da taxionomia reflitam os modosco

os professores formulam objetivos edutacionais observã-
ze i s em seus curriculos, materiais e métodos de ensino; 2. que
a taxionomia apresente um desenvolvimento lógico interno coe
rente; 3. que a taxionomla seja compatível com a compreensao
~ e a clencia comportamental tem dos fen6menos psicológicos;

• que a taxionomia seja um esquema descritivo isento deju!
-amento de valor. Similar ao sistema decimal de. Dewey para
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~bliotecas, á taxionomia favorece a descrição dos comport~
entos neutros. "Isto significa que os tipos de mudanças comportame~

-ais focalizados por qualquer instituição. unidade de ensino ou filosofia
~ucaciona1 podem ser representados na classificaçãd'. (Bloom, 1974, p.

:3).

Bloom pensa, assim, num sistema lógico e psicológi
- inspirado n prática dos professores (que sofre as influên
:as das correntes filosóficas e tendências de seu tempo); na

- erência int~rna da lógica (que pode não correspon6er a uma
- erência externa com o real), na ciência psicológicà da "atua
__dadelf (que não é isenta de elementos ideológicos) e na po~
-~bilidade de se fazer arranjos isentos de julgamento de va
_ r (lembramos novamente o que diz Lefebvre, 1979, pp. 25-30)

a vez pensada, a lógica nao e neutra-donde, os arranjos po~
=~~ ceder ao real).

Além de podermos questtonar a possibilidade de con
-epções neut:ras que Bloom.nos propõe, achamos que seria in

ressante questionar seu modo de conceber a filosofia, coisa
~ e ele deixa passar ao tratar da Ifimportãncia educacional
_ s objetivos em' nível de síntese". Diz ele: "A independência de
-ensamento e de ação ~ amplamente valorizada na arca social uma socieda

e dem~crática(5) somente prospera quando os cidadãos são capazes de to
r suas próprias decisões, ao inv~s de alguma autoridade pensar por eles.

Os argumentos. em termos de necessidade e exigências da socie
ade, não se reduzem ao plano filosófico. Abrangem os problemas reais que
s países democráticos enfrentam, aqui e agora, e indicam que não se pode
sperar o progresso nem sequer a sobrevivência, a menos que se desenvol ,

. e se atualizem as potencialidades criadoras da população". (Bloam,
'974, pp. 140-141).

Aqui percebemos sua visão parcializada do real: área
cial, filosófica, econõmica e prática; sua visão generali~

5) Observe-se: o autor relaciona prosperidade com capacidade de=c omzrr=dc __o

cisões e nã0 dernoc rac La c, n tomada das p r óp r í as dec í soc s .
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ta e idealista do real. "países democráticos", "atualização
s potencialidades criadoras", "possibilidade da convivên

=~a com o autoritarismo, numa democracia", revelam falta de
_ -entificação de uma sociedade concreta, falta da relação

-ãias-condições materiais da vida, falta 'de visão da noçao
~_ classe social. Alãm disso, Bloom desvinccila e reduz a filo
- fia: o plano filosófico fica num nível ideativo; alãm des
-e, existe um "concreto", os problemas reais que os países e,!!
~=entam-quando a filosofia emanada do real incide sobre ela
a perspectiva que perseguimos, na visão dialãtica e históri

da realidade. Marx , em "Te~~s contra Feuerbach", cri tican
~ o materialismo de. seu tempo que já representava um avanço
= idealismo, nos fala numa'tentativa de uma visão unitáriado

•...ndo: "Os filósofos se limitaram a interpretar o mundo diferentemente,
abe ,transformâ-lo". (Marx, 1978, p. 53). Isso significa que a

~;ão de interferência prática em qualquer setor da atividade
ana está ou deverá estar, estreitamente vinculada ~ uma

- ncepção teórica, por sua vez emanada da prática. Não exis
-:em separados um plano filosófico e um plano dos problemas
_eais. Carece, pois, de relação de conexão universal a con
=epçao de filosofia de Bloom.

A taxionomia desse autor, se bem que elaborada in
~ernamente pela coerência lógica e psicológica, representa pa

~ nós, uma produção idealista do modo de pensar capitalista
- respeito dos problemas educacionais. Encontramos nele expll

ações comportamentalistas (que dão margens a estudos behaviQ
=~stas) i explicações pragmatistas por seulap~lo deweyano; ex

:icações experimentais por seu modo particular de construir
~. esquema lógico do pensar (área cognitiva) e sentir (área
~fetiva); e ainda mais, positivista, por sua maneira de bonhe
-er a lógica, sob o prisma formal, isento do aprofundamento

e a lógica dialãtiqa ã capa~ de favorecer. Encontramos, ain
~a, uma distorcida' visio de totalidade, quando tomando o ho

m como um todo cujas partes cognitivas, afetivas e psicomQ
tent<1m~oras, fragmentadas cada uma delas em outras partes,

ar condições para explicá-lo, sem impiicações com um contcx
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to social maior do qual ele faz parte. Além do mais,
_retcnde fazer ciência neutra, construindo-a sobre as

ases que a ideologia conduz. para legitimar o poder da
se economicamente dominante de uma dada soc1edade.

Bloom
falsas

clas

Ralph W. Tyler - O professor Ralph W. Tyler e dire
~or emérito do Centro de Estudos Avançados de Ciências Compor
~amentais da Universidade de Chicago. A ele é dedicado o li~
!ro Taxionomia dos Objetivos, de Benjamin Bloom. Como jã indi
ftao·ceritro de estudos que ele dirige, as ciências do compor
tamento constituem sua preocupação; assim, jã se percebe um
positivismo que o comportament.=;tlismoimplica.

Os cinco livros didãticos que o citam se referem as
suas fontes e filtros da educação para formular os objetivos .
.ecorremos então à sua obra "Princípios Bâ sLco s de Currículo e
-nsin9" (1975), que trata especificamente deste problema. Ne
_a analisamos com especial cuidado o capítulo: "Que Objetivos
.::.ducacionaisa Escola deve Procurar Alcançar?" Na verdade,
.ossas dúvidas começaram logo na introdução onde se coloca o
.róprio objetivo da obra:

IIEste pequeno livro procura desenvolver uma base racional p!
ra considerar, analisar e interpretar o currículo e o progr!
ma de ensino de uma instituição educacional (...) O estudan
te é instigado a examinar outras bases racionais e desen
ver a sua concepção pessoal dos elementos e relações implic!
dos num bom currículo.

A base racional aqui desenvolvida começ~ por identificar
tro questoes fundamentais que devem ser respondidas quando se
'olve'~ualqu~r currtculo e plano de ensino:
Ei-Ias aqui:

qU!
de s e n

1. Que objetivos educacionais deve a escola procurar atingir?;

2. Que experi~ncias educacionais podem ser oferecidas que tenham probab!
lidade de alcançar esses propósitos?;

3. Como organizar eficient~mente essas experi~nc1ns educacionais?;
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4. Como podemos ter certeza de que. esses obj e t Lvo s estao sendo alcançados?"
(Tyler, 1975, p. 1).

o livro como um todo se propoe a responder a
quatro perguntas bãsicas. Nos deteremos na primeira,

os nossos prop6sitos e teceremos alguns comentãrios a
de "base ·racional". Comecemos por esta questão:

essas
dentro

idéia

Partindo de uma visão estagnada de razao, o autor a conside
ra confiãvel colocando-a acima dos fatos, embora admitindo
a existência de vâ.r í a s outras como possíveis: "o estudante é
instigado a examinar outras bases racionais e desenvolver a sua conceE
ção pessoal dos elementos e relações implicados num bom currícuio" .
(Tyler, p. 1). O autor desenvolve a sua base racional sem co
locã-la a partir de uma construção l6gicaque dê conta das
contradições do real.

Ao contrãrio, partimos de uma compreensao hist6rica
~a razao. Numa sociedade de classes a verdade ·é tendendiosa
em relação a elas. A razão burguesa é diferente da razao prQ
:etãria, embora a razao proletãria, pelo processa de domina

ão ideol6gica, tenda a aceitar como vãlida,justa e legí~ima
a razão burguesa. Acabamos por indicar nesse parãgrafo dois
?entos de vista que gostaríamos de fundamentar:

• Para apoiar nosso primeiro ponto de vista, a historicidade
da razao, apelamos para Álvaro Vieira pinto:

liA Historicidade da ciência é, conforme dissemos,
I

eia da historicidade do' método, mas convem acrescentar outra

_.
conseque!!.

observação
~apital. a de que esta, por sua vez, é consequência da historicidade da
razão. Talvez seja dificultoso para certos estudiosos apreende~ ou . acei
·ar este ~ltimo conceito. Mas isto só ocorrer~ com quem esteja complat!

ente aferrado a um ponto de vista filosófico formalista, me ta f Is í.co , ah~
·órico. Para quem, ao.co~tr~rio. procura colocar toda explicação da reali. -

ade em termos de processo da sua gênese, não há nada de extraordinário na
afirmação de que a razão humana é en simesmo um processo que se desenrola
.0 t ernp o , no qual vão sendo de scob er r as as categorias 'lógicas que definem

a na~reza e estrutura dos processos reais. O fato de ser uma faculdade
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bjetiva não lhe retira a condição de ser real, no sentido de ter um fun
ento concreto, material, que sendo parte do processo geral da realida
objetiva, acarreta a mesma transitoriedade naquela sua particular man!

_staçao, reflexo subjetivo desse processo que a p~oduz. O importante e~
em que o filósofo da ciência ou o cientista parta de um princípio que

s parece inamovível: o de que a ciência, e portanto o método, e porta~
a razão, são produtos do homem real e concreto, isto é, existente em co

tividade social, em luta pela solução de sua contradição básica com a
tureza, e por. isso necessariamente ostentam os mes~os caracteres lóg!
s da realidade do ser biológico que os produz. Aqui se percebe a íntima

exao entre a ciência e a existência social do homem". (Pinto, 1969,
. 99-100).

Sendo histórica, a ra2ao nao pode ser dogmãtica; sen
burguesa, não pode ser vãlida para todas as classes (embo-

_a se pretenda validar pelo proçesso ideológico de dominação).

• Para apoiar nosso segundo ponto de vista que estamos cha
mando razão burguesa oposta à razão proletária procuramos
respaldo em Geo~ge Politzer (1970) que tamb~m compreende
a existência de duas maneiras a partir das quais se compr~
ende o mundo~ uma apoiada na metafIsica, no idealismo, ou
tra apoiada no materialismo dialético:

"Os contrários se combatem; porém são inseparáveis. A burgu~
- a em si não existe. A princípio, no seio da sociedade feudal, houve a
- rguesia contra a feudalidade. Depois, na sociedade capitalista (e mesmo

seio da sociedade feudal), temos a burguesia capitalista contra o pr~
_etariado. Não podemos pôr os contrários separados um do outro, um sem o

tro. Quando o proletariado desaparecer como classe explorada, entao a
rguesia desaparecerá como classe exploradora.

Este fato objetivo, a inseparabilidade dos contrários, e neg!
-° pela metafísica. Por isso, a burguesia dá preferência às comparaçoes

etafísicas, que pretendem, por exemplo, suprimir a condiç~o proletária
rincipalmente pela associaç30 capital-trabalho), conservando entretanto
burguesia. Como se pudesse haver uma burguesia capitalista. sem um pr~

etariado que trabalhasse p3ra ela!
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A dialética jamais separa os contrários; ela os apresenta em
a unidade indissoc iável (...) t: assim que. atualmente, a burguesia cap!
:ista, como outrora a classe feudal, ensina que sua supremacia é eter

_. ela persegue, ardorosamente, os marxistas-Ieninistas que ensinam de
rdo com a ciência dialética, a transformação r~cíproca dos contrários,

- o é, a vitória inclutável do proletariado oprimido, sobre aqueles que
exploram.

(..•) Em resumo, aquele que se esquece de que ~ medida dos
tririos se dá, se mantém e se resolve pela luta, mergulhará na metafí

:..ca". (pp. 76-79). -,

Com essa colocação, queremos dizer e justificar que
- razao numa sociedade de classes é relativa a classe que a

õe como certa. A razão proletária·é diametralmente oposta
~ razão burguesa. Embora a burguesa, por intermédio da ideolo
_a se imponha como certa para apreender o real, faz-se ne

__ssário uma 16gica que perfure as aparéncias e atinja a es
=ª.cia - a 16gida dialética; dai a sua superioridade diante
~ 16gica formal, embora dela não prescinda.

Assim, a base racional sobre a qual as "quatro que.~
-_es fundamentais 11 devem ser respondidas jã é, para n6s, um
~__to de partida falso.Por outro lado, as quatro perguntas foi
_as a respeito de objetivos dizem muito mais a respeito de

ios educacionais (lIqueexperiéncias'educacionais podem ser
-::erecidasll,"como organizar eficientemente essas experién .. ' -

:as"), do que a resp~ito dos fins. A quem devemos atender?
I

_ ais crianças e j ovens vamos dar acesso a escola?; que vaLo
~es vamos trabalhar?; nada disso é questionado. No máximo,

ue objetivos educaci0!1aisdeve a escola atingirll;Isso nao
tratado com clareza como veremos na questão das fontes e

:~ltros da educação - porque o autor dá prioridade aos meios
âs formulações dos o~jetivos em detrimento da esséncia de

_es·que diria respeito a uma sociedade concreta que nao e
abordada.
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I
Analisemos, agora, com a questão "que objetivos edu .'\

_acionais a escola deve procurar alcançai", se desvia do pon
- central - finalidade - acabando por conduzir a finalidades

riservadoras do real.

Tyler estabelece inicialmente um modelo constituido
_e fontes e filtros educacionais. No desenvolvimento deste mo
_elo ele·concebe de um lado, as fontes educacionais: o aluno,
5 conteúdos, a soc í.edader de outro, os filtros educacionais: a

=~losofia e a psicologia.

E~aminaremos as, fontes que, de inicio, Ja afirmamos,
=~e anôlisa ---formalmente sem dar conta das relações dialéti
=as entre aluno-sociedade mediatizadas pelos conteúdos (conhe
=~.entos) .

o Aluno como Fonte: Tyler nos apresenta o aluno co
fonte: suas necessidades e intere~ses. Entretanto, sabemos

~_e.o aluno não é um ente abstrato: numa .sociedade de clas
=es, o aluno para quem se dirige a educação pela escola e o
~_uno das classes dominantes. Os alunos das classes dominadas
~_e têm acesso à escola não chegam a superar o número dos que
=icam fora dela ou que se evadem logo no inicio da escolariza
-ão. Na sociedade capitalista (como no Brasil) os principios
~e liberdade proclamados pela purguesia, se expressam na Cons
~:tuição'pelo direito de todos à educaçao. Entretanto, sem
~s condições materiais para frequentar a escola, nem todos pe~
- necem nela; a grande maioria oprimida fica fora do atendi

ento escolar e a classe que impõe corno certbs seus valores
: aquela que domina ec~nomicamente: a classe burguesa. Nesta
_scola, pois, são defendidos os interesses e necessidades bur
J esas.

Focalizando a questão dos interesses e necessidades
.0 aluno e não na sociedade, Tyler escamoteia a questão so

ial de classes. As satisfações individuais são tornadas em
etrimento das coletivas. E o tratame~to social, coletivo,

ealizado" no i.ndividuo, significa urna redução, uma atomiza
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1
~o (dos interesses e necessidades) que a ideologia da sacie \
=de das mercadorias encontra como saída para que a acumula
~o do capital seja possível, sem a participação social na

~'stribuição das riquezas.

t muito interessante como R. Tyler (1975) trata dos
=oblemas educacionais que se referem às características de

-:asse social.

Primeiramente, tomemos o que ~ para ele educação:

"A educação é um processo que consiste em modificar os pa-
- .-~oes de comportamento_das~essoas. Isto e, usar a palavra comportamento

sentido lato que inclui pensamento e sentimento, além da ação manifc~
~. Quando a Educação é considerada deste ponto de vista, torna-se claro
_e os objetivos educacionais representam os tipos de mudança de compo!

:~ento que uma instituição educacional se esforça por suscitar nos seus
__ nos". (p, 5). Aqui temos a conce pc âo elementaris ta de educa
_~o como mudança de comportamento do aluno, sem referência às
- ssibilidades de mudança social. Temos tamb~m, a compreensao

_ escola, não como um aparelho ideológico de estado, mas co
instituição educaci~nal (colocada acima das contradições

- ciais) que se esforça por suscitar determinados comportamen
s em seus alunos. A classe que impõe como válidos esses com
rtamentos, não ~ referida.

Num determinado momento de seu texto, abordando a
~~estão dos interesses e necessidades do aluno, Tyler (1975)
~ ca nos problemas relativos às classes sociais e os resolve
~e modo a ocultar o cefne da questão fundamental que esbarra
z.a s relações capital-trabalho: ."Numa sociedade que pressupõe defi
-iêndas alimentares, haveria pouca probabilidad-e de inferir quaisquer o~
etivos educacionais de tais dados". (p, 6). Mais adiante ele conti

- a: "Por outro lado, a desnutrição provém muitas vezes de rendimentos
~ suficientes em certos setores da população e/ou da incxistência dos aI!

entos requeridos por uma dieta adequada. Estes últimos canos ilustram
ecessidades soc í a í s que não podem ser atendidas simplesmente pelos obj~
ivos educacionais alcançados na escola. mas reclamam outras formas de
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ào social. Ao derivar objetivos de estudos das necessidades dos estu
antes, o professor deve identificar as implicações relevantes aos objet!

s educacionais e não confudí-los com aqueles que não se relacionam com a
='ucação; em outras palavras, ele deve identificar as mudanças desejáveis
- s padrões de comportamento dos alunos que ajudariam a enfrentar as difi

eLdade s indicadas pelos dados". (p, 14).

!
\

Percebe-se élaramente nestas passagens o quanto dico
=~~izar o ~undo, o individuo da sociedade, o fator econômico

fator social, favorece o estabelecimento de uma visão coe
_e te de mundo que assegura o fortalecimento,da dominação de
-:asses. O ijutor separa problemas educacionais (de definição
- s obj efi.vos) "dos'prohlemas que ele chama não-educacionais,
eramente econômicos, como se a economia nada tivesse a ver

- ~ educaçã? e vice-versa. E ainda procura confundir o leitor
- locando que as deficiências alimentares tanto podem ser pro
e.ientes de "rendimentos insuficientes em certos setores da

- pulação", como também, da "inexistência dos aliIt1entos re-
_~eridos por uma di~ta adequada"; guandosabemos que a inexis
=;ncia dos alimentos, para quem dispõe de meios materiais pa
=a adquiri-Ios não pode ser tratada da mesma forma gue os pro-= -
__emas oriundos dos baixos rendimentos da população. Trata-
-se de um àrgumento inveridico, um sofisma utilizado por R.
_~-er para legitimar suas idéias. E ainda, o autor indica medi
::asassi st.ericí.aLi.st as quando sugere que tais prob.lemas "recl~

~ outras formas'de ação social". Isto é muito grave para 3

= rmação dos professores que são levados a nao questionarem
_ estrutura social, no momento em que , ao tra tar das questões
- s objetivos, devem identificar o que é meramente educacio

:1, _ ,
I (como se houvesse educaçao pura) do que e meramente econo
co (que não deve ser confundido corned~cação). Assim, atra

és de seus objetivos o professor simplesmente se limitaria a
zeprodu zi r a sociedade pois, colaborar no seu processo de tran~
i: rmação não lhe diz respeito. A abordagem do autor, separa o
_.dividuo do contexto; para deixarinsolúvel o problema da 'fo
e, Ralph Tyler não considera educativo questioná-Io.
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Dessa forma, os problemas da fome que sao oriundos
~je de uma estrutura social construída na contradição capi
~_-trabalho sao tratados de modo a escamotear o contexto

__ e sao gerados.

{
\;

A Sociedade como Fonte: Para Ralph Tyler a socieda
_ e concebida como uma fonte para definição dos objetivos em

caçao e ainda assim de modo muifo indireto com o título:
=studos,da vida contemporânea fora da escola". Ao abordar es

~= problema Tyler (1975) sugere'uma simplificação ~a complexi
~~e da sociedade pela escola, que vai se tr~duzir num esva
~~ ento do~ conteúdos escolares:

"o esforço de derivar objetivos de estudos da vida contemp~
- ea nasceu, em grande parte, da dificuldade de realizar todas as coisas

- e recaíram sobre os ombros da escola com o conjunto de conhecimentos
_randemente aumentaào que se desenvolveu após o advento da ciência e da
~,olução Industrial. Antes dessa época, o conjunto de conteúdos entao

siderados academicamente respeitávéis era suficientemente pequeno para
e não houvesse grandes problemas em selecionar os elementos de maior im

-rtância na herança cultural. Com o tremendo acréscimo dos conhecimentos
- - -=e· se acelerava a cada: geLaçao depois do advento da c í.enc í.a , as escolas

_ -preend~ram que já não era poss{vel incluir nos seus programas tudo que
_~a aceito pelos sábios (...) Em nossos dias, sao dois os argumentos co

ente usados em 'favor da análise da vida contemporânea, com c fim de ob
_ - sugestões sobre objetivos educacionais. O primeiro d esses argumentos

Gue, por ser muito complexa a vida contemporânea e porque a vida muda
_ .tinuamente, torna-se muito necessário focalizar os esforços educacio
-··s sobre os aspectos que, t~m importância atualment~ para não disperd!

~~ o tempo dos alunos na :hprendizagem de coisas que eram importantes ci~
enta anos atrás, mas já não t~m nenhuma significação, ao mesmo tempo

_e decuramos áreas da vida que são importantes agora e para as quais as
alas nào oferecem nenhuma preparação.

o segundo argumento em prol do estudo da vida contemporânea
-igina-se dos achados relativos a transferência de treinamento (...) Os
- udos sobre a transferência de treinamento indicam, contudo, que o estu

te tinha nluito mais probabilidade de aplicar a sua aprendizagem quando
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reconhecia a semelbança entre as situações encontradas na vida e as si
uações em que ocorreu a aparendizagem. Além disso, o estudante tinha mui

to mais probabilidade de perceber a semelhança entre as situações de vida
e as situações de aprendizagem quando estavam presentes duas condições:
1) as situações de vida e as situações de aprendizagem tinham uma seme-
hança evidente a muitos respeitos, e 2) o estudant~ recebia pr~tica em
uscar ocasiões, em sua vida extra escolar, para aplicação das coisas

aprendidas na escola. Esses achados são usados para reforçar o valor de
~a an~lise da vida contemporanea com o fim de identificar objetivos da

aprendizagem para a escola, os quais possam ser facilmente relacionados
com as condições e oportunidades'~~ vida contempor~nea para o uso dessas
espécies de aprendizagem". _(pp, 14-15).

Esses outros trechos da abordagem da vida contempo
....anea de 'I'y Ler :são passíveis de sérip.s criticas. Ana Li.sarros,no
e tanto, seus dois argumentos básicos: a necessidade de sim
~_ificação pela escola da complexidade da vida e os estudos
~e transferência de aprendizagem-que aparecem nas citações aci

No primeiro argumento, o autor parte do princípio de que
os objetivos da educação devem servir para simplificar o
conhecimento elaborado "para não disperdi<;ar o tempo dQs
alunos na aprendizagem de coisas que eram importantes cin
quenta anos atrás" ...

Consideramos imprecisa a análise de Tyler com refe
=ência a aprendizagêm.dos conteúdos escolares. Tyler não rela
ci.ona modo de produçâo com a escola. Ora, -essa complexidade de
_ e ele fala, supõe a evolução da sociedade que, ao tornar-se
apitalista,tem de uar acesso à escola para as camadas da pop~

Áaçao oriundas da classe trabalhadora. Entretanto, para aten
~er a urna maior quantidade de crianças, a escola que era uni-

amente da classe dominante, com o ensino com urna qualidade
~eterminada de conhecimentos para essa classe teve, ao aten
er parcela da população trabalhadora, de "esvaziar" os con
eúdos escolares que eram tão somente para açlasse dominante
e deveriam com ela permanecer). Como a escola não atende aos
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..:.."t.eresses das classes dominadas, não podia manter-se quali t~
~·vamente boa (no sentido de instrumentalizar essa classe com

conhecimento elaborado historicamente pela humaniddei en~o,
= resenta um conteúdo de ensino esvaziado porqu~ como o conhe
::":"mentopode ser um instrumento de defesa de interesses de
::~asses, a classe que domina não pretende desarmar-se.

i
, '\

-Por outr.o lado, o capitalismo tem produzido inegavel
-ente um,enorme acervo de saber nas mais diversas áreas do co

.ecimento. De acordo com sua l6gica, os homens são formados
~ara desempenhar funções específicas, atomizadas, hierarqui
=~das(6) na,sociedadei fenõmeno que se explica pela própria
:.:.isao soc í.aI 'dó trã.ba~ho. Nesse sentido, quanto menos gen~
~a_ista e mais especializada for a formação dos homens, maio
_2S serviç9s podem ser prestados à acumulação do capital. A~

e que compreendemos o pragmatismo, o'utilitarismo, o ime
-:atismo, a visão parcializada de mundo , com que são elesformados,

_- conhecimento mais elaborado, mais critico, mais refletido,
__e exigiria o apro~undamento nas conquistas históricas que

= umanidade em seu percurso conquistou, chega a se tornar
- stáculo para a especialização das funções e para_p produti- -

:..dadedesejada. Urge que se cumpra nos mais diversos níveis,
:a_éis atomizados, automatizados, rotineiros, obedientes a
:-:...mulação.

o segundo argumento, com referência aos estudos de trans
ferência da aprendizagem, consideramos que se constitui numa
maneira de reforçar essas idéias de esvaziar os conteúdos,
com um tratamento pseudo-científico.

são os achados relativos à transferência de aprendi
a em (mecanicamente considerada) que vãó justificar porque
ao e necessário se ensinar tanto: o aluno associa e transfe

_~ aprendizagens. Além do mais, contra até mesmo a um pragma

) A esse respeito veja-se: Gorz, Andr c , org. "11 H.:wifesto". Para con
testar o papel dos dirigentes técnicos. IN. CrItica da Divis~o do Tra
baLho, S.lO Paulo; Hartins Fontes, 1980, pp. 167-192 (Novas E~cs).-
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-'smo(deweyano), Tyler separa a vida da educaçâo: uma coisa
ão as situações de vida, outra são as situações de aprendiz~

-em que ele procura associar. Consideramos os achados relati
s à transferência de aprendizagem uma des~ulpa psicológica

ara deixar O aluno vazio d~ conte6dos. Além do que, como te
s enfatizado, um reforço ao privilégio que a Psicologia (PQ

~tivista, se assim a podemos chamar)tem ganho em detrimento
âe abordagens ~ais globalizantes que dêem conta do contexto só
:o-económico-politico onde se inserem os educandos e educado

= s.

Os Conteúdos como Fonte: A terceira fonte dos obj~
__vos, os con teúdo s , e intitulada por Tyler (1975) como -- "su-

estoes sobre objetivos, fornecidos por especialistas em disciplina5~ Ve
a;os como o autor a ela se refere: "Esta é a fonte de objetivos
~is comumente usada em escolas e faculdades típicas. Os livros de textos
-colares e universitários são geralmente escritos por especialistas na

téria e refletem, em grande parte, a~ opiniões desses especialistas. Os
rsos de estuoos preparados por grupos de pessoal escolar e universitá

::-'0 são usualmente elaborados por especialistas nas res!?ectivas discipl~
as e representam a concepçao dos autores sobre os objetivos que a esco

_= deve procurar alcançar. Os relat6rios da Comiss;o de Dez, surgidos no
_ ício deste século,infuenciaram profundamente a educação norte-americana
2 nível médio durante vinte e cinco anos pelo menos. Esses relat6rios fo _

ra~ preparados por especialistas em disciplinas e os objetivos sugeridos
r eles foram adotados em grande parte por milhares de escolas de nível

-dio (...) Outros grupos tê;n preparado recentemente re latoríos ou algo sem~
_ ante, que, parecem prometer muito (...) Em geral, os relatórios mais r e
e tes se revelam úteis como fonte adicional em colher sugestoes sobre ob

t í.vos ". (pp. 23-25).

Tyler nao nos situa historicamente diante da neces
-~dade dos educadores recorrerem a especialistas e seus rela

-rios. A primeira edição de obra que estamos a analisar se
_ z em 194~ quando provavelmente j~se fazia sentir um esva

_amento dos conteúdos pela escola americana, diante das
_ ~ias da Escola Nova que centrou sua preocupaçao nos mé~odos
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em detrimento dos conteúdos do ensino e de suas finalidades.
~a d~cada de 50 ji se fazia sentir a necessidade de divulg~
yão da produção de conhecimento tecnológico gerado pelo prQ
_rio capitalismo, quando se tornou necessária a retomada a im
?Ortância dos conteúdos. ~ claro que para a grande maioria da
_ pulação, os conteúdos escolares continuaram esvaziados. r,
.ncoerente ao capitalismo favoreceLo·conhecimento sistematiza
':;0 à classe traba Lhado ra . Mas, o fato ~ que o esvaziamento foi
-entido ~elos educadores e teria que ser superado para que os
::::3UUcontinuassem a produzir conhecimento que reforçasse sua

perioridade competi tiva diante dos países sócialistas (o
utinik sovi~tico chocou os americanos!). Tal preocupação nao

=:egou entretanto a mudar a feição da escola capitalista; ape
-as'compreende-se a preocupação conteudística, cognitivista,
~e certos grupos de educadores entre os quais se destaca Jero

Bruner. (7)

A produção das obras didáticas nos EEUU está dentro
s esquemas empresariais de produção capitalista, que tem
ndições materiais para apoiar-se em pessoas renomadas nos

-!rculos científicos. O.S livros procuram atender às... dificulda
;es locais dos diferentes grupos de interesse, dos diferentes
;_stritos; entretantó, não temos informação se nos conteúdos
_ questionada a ideologia subjacente a eles~8)

Tyler trata dos conteúdos de ensino, sem qualquer r~
=erência à questão ideológica; essa nao parece ser para ele,

a categoria de análise a ser observada. Na verdade, o que
~ercebemos em sua obra são vieses ideológicos.

(7) "o Processo da Educaçào" de Jerome Bruner é resultado de reuniões en
tre educadores. matemáticos, físicos, historiadores etc, realizados
em 1959 e reflete esse tipo de preocupação. Entre nós brasileiros,
especialmente na d~cada de 70, a obra teve muita penetração.
As infcrma~;es contidas neste par~grafo, colhemos da professora Hele
na Maria de Sousa Ferrcira da Faculdade de Educaç~o da Universidad;
Fed eraI do .Ceará, com vários anos d" v í.ve nc í.a na University .of Texas
at Aus t Lr, ~ 'l'exas , USA. onde obteve o t LtuLo de PhD em Educação.

8)
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Além da questão sobre as fontes dos objetivos (alu
_o, conteúdo e sociedade) Tyler completa seu modelo com os
=iltros dos objetivos. Esses.filtros se referem à Filosofia

Educação ea Psicologia da Aprendizagem, os dois crivos pe
_os quais passam os objetivos.

A Filosofia como filtro: liA filosofia educacional e so

c í aI adotada peLq escola pode, efetivamente, atuar como um cr.ivo para se

_ecionar e eliminar objetivos educacionais. A formulação adequada de uma

:·losofia educac í.orraL e social incluirá as respostas a vár í.as questões im

- rtantes. Em essência, a formulação de uma filosofia procura definir a na

-ureza de uma boa vida e uma boa soc~edade". (Tyler, .1975, pp.30-3l).

Com relação a este aspecto observamos: Como o autor
_ nce~e o papel da Filosofia; os valores d~f2ndidos através
_a Filosofia; e os vários procedimentos em torno dos mesmos

alor~s filosóficos.

1. A filo&ofia, para Tyler, é concebida acima dos
ens, acimi da sociedade. Cabe a ela selecionar e eliminar

_ jetivos educacionais que formarão um bom homem, uma boa so
-.:.edade.É a filosofia, nessa visão maniqueista, que dará ele..
_ntos para que o homem leve uma boa vida; é a filosofia que

:ará d{retrizes para que se defina uma boa sociedade - não as
- .dições materiais de exist~ncia, o modo de produção e ~s re
_anões de produção social -, que darão essas di~et~izes; Vis

acima dos homens, a filosofia que Tyler concebe· é metafisi
_ e idealista. E aqui nos reportamos a uma concepção dialéti

de filo~ofia que, diferente da concepção de Tyler, sugere
_ filósofo a interfer~ncia nas estruturas concretas de prod~

I

-ao. "Os filósofos se limitaram a interpretar o mundo diferentemente, c~

transformá-lo". (Marx J 1978, p, 35). Vej amos como Poli tzer (1970),
-- palavras simples concebe a filosofia:

"Filosofia, eis uma palavra que. à primeira vista, não" insp!

confiança 8 muitos trabalhadores. Acha~ eles que um filósofo ~ uma

-fatura que nio tem os pis na terra. InduzI-los a estudar filosofia, tal

z pensem, ê conv í.da+Ios a dar saltos em corda bamba, depois do "quê a"~ca
ça ficará i- tontas •••
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A filosofia .parece ser assim: um jogo de idéias sem re
ão com a realidade; jogo obscuro, privilégio de alg-uns iniciados, jogo

- vavelmente perigoso e não muito rendoso para quem vive do pr6prio
r .••

(•..) Os gregos antigos, entre os quais se contam os maiores
_ sadores de que a hist6ria tem notícia, definiram filosofia como amor

saber (•••) A palavra "filosofia" manteve-se desde aquela época por
•

::responder a uma necessidade. E, por vezes, tomada de diferentes senti
s, que se prende -~ diversidade dos pontos de vista a respeit~ do mundo.

o sentido mais coerente da palavra é o seguinte: concepçao geral do
do da qual se pode deduzir, uma certa forma de conduta (.•.). Vemos

e a concepção do mundo (ou seja, a filosofia) não é uma que st ao s-em Ln. - - .r esse , uma vez que duas concepçoes opostas levem a conclusao praticas
ém opostas (...). Porque a filosofia tem caráter de classe. É certo

e, em geral, os fi16sofos não duvidam disso. Em toda concepção do mundo
um sentido prático: favorecem determinadas classes e desservem outras .

•..) O estudo da filosofia não será ij)útil àqueles que luta.m, que não-se
=_-ignam; efetivamente, so uma-concepção objetiva do mundo lhes pode dar
_~zões para lutar (.•~) Se quisermos transformar a realidade (natureza e

.. .. -.,e:..' -_ ~iedade) e necessario conhece-Ia. ~ atraves das diversas ciencias que
ornem conhece o mundo. As s í.m sendo, apenas uma concepção científica do
do pode convir aos trabalhadores, na luta por uma vida melhor. Esta

_ ncepção científica é a filosofia marxista, e o materialismo dialé~ico".
olitzer, 1970, pp. 13-19).

-Compreendemos que nosso principal papel no mundo se
_ o compromisso com a liberdade e que essa idéia fi~osófica

_e liberdade-provém da exist~ncia de condiç6es opressoras na
-ealidade. Vejamos o que Vázquez (1968) diz a esse respeito:

libertação do homem - a autêntica liberdade humana como desenvolvimento
~imitado de suas virtualidades práticas, criadoras, está vinculada à-po~

-'bilidade de elevar e organizar-racionalmente a produção material de tal
neira que se- reduza cada vez mais o tempo de trabalho imposto pela ne

essidade.

(.•.) Mas, essa libertaç50 da produção material não pode ser
_segurada - como af í.rrnam hoje alguns 'adorado re s .do processo tec;;o16g-i'~~
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panegiristas da 'sociedade industrial única' - sem contar com o
_:erminante que nessa libertação desempenham as relações sociais de

,ão. A transformação da natureza pelo homem não pode ser isolada
=_-sformação do próprio homem; ou seja, a práxis produtiva material
3 ino como condição necessária do reino da liberdade de que fala

o pode ser separadodas relações sociais que selam seu destino; as
_S socialistas de produção é que determinarão que a libertação da prod~

aterial não se tJansforma em fonte de novos agui1h6amentos e aliena
::S. Só el.as permitirão que ':0 tempo liberto da produção seja um verda-

-_-o tempo livre; isto é, que a exclusão do indivíduo da par.ticipação di
__8 no process~ produtivo material sirva precisamente para assegurar o
__ nvolvimen~o da capacidade criadora dos homens em outro terreno: artís

;--dentlfico ,-s-ocia~etc.li (pp. 410-411).

Procuramos com estas três diferentes passagens em
__o da filosofia (Marx, Politzer e Vãzquez) indicar qu~ tal

-a concebemo~ a filosofia tem bases objetivas materiais
-~e os quais se forma, se eleva, e sobre as quais incide.
_ podemos concebê-Ia acima dos 'homens, da sociedade. Ela

t

T-emdo modo como a s.ociedade'se organiza e ao mesmo tempo
.::..desobre esse modo ;de organização favorecendo q~e se man
~al ou que se transfôrme, dado que os homens são sujeitos
~istória .'

2. Com relação ao seg~ndo ponto da abordagem de
_ h Tyler (1975)l os valores defendidos ,atrav~s da filoso
-, observemos as seguintes colocações: "Numa sociedade democrá

é muito comum as filosofias educacionais darem forte ênfase aos va
-es democráticos. Por exemp,lo. uma formulação de f i l.o'so f La desse tipo en

·'i

-za quatro valores dernoct~ticos como importantes para uma vida pessoal
ciaL eficaz e satisfatória. Esses ~uatro valores são: I) o reconheci

--o da importância de todo indivíduo humano com~ ser humano, qualquer
seja o seu status racial, nacional. social ou econ5mico; 2) a oport~

cade de ima ampla participação. em todos os aspectos, de atividades nos
os sociais que constituem a sociedade; 3) a fé na inteligência como

• do de tratar problemas importantes. ao invés de colocar-se na dependê.!.!,
da autoridade.de um grupo autocrático ou arisLocr~tico". (p. 31).

..• -
Bi Fac6
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Temos·cinco considerações a fazer em torno dos vaIo
-es democráticos de R. Tyler:

A própria consideração de urna sociedade democrática, dos
valores democráticos, numa sociedade de class~s como a so
ciedade capitalista, a participação nas decisões se res
tringe ~ classe que domina econômica e politicamen~. O in
teresse do capital, colocado acima dos homens, no jogo do
mercado indica as decisões a serem tomadas -obviamente,
na defesa dos interesses capitalistas que favorecem ~ elas
se que está no poder ..Ou er-emo s dizer que, numa sociedade
de classes, capitalista, o que existe ou pode existir de
acordo com a situàçã6 conjuntural ~ uma democracia burgu~
sa. Para legitimar a dominação econômica e política ess~
classe difunde urna concepção de mundo para que as classes
oprimidas aceitem como válida a dominação. Esse ~ o papel
- -

da ideologia - mascarar as desigualdades. Ao falar em demo
cracia, em valores democráticos R. Tyler manipula com colo
caçoes ideológicas.

Qu~ndo R. Tyler reconhece pelas id~ias democrá~icas o va
lor do homem corno ser humano, qualquer que seja seu status
raciaL nacional ou social, comete urna afi~mação falacios~.
Identificar que o homem ~ um ser humano não acrescenta na
da ~s soluções das contradições. Pelo contrário, as agrava
pois reconheço aquele que exploro como igual a mim mesmo,
entretanto, permito que suas condições de sobrevivência se
jam dificeis eu~~fruo ainda das suas miseráveis condições
de existência porque são elas que favor~cem minha boa vi
da! Nesse caso, as relações sujeito-sujeito se dão, na
prática, como relações sujeito-objeto fato ~le filosofiçan~~. -
te se traduz em desigualdade. Eis então mais urna prova do
idealismo de Tyler: a nível das id~ias somos iguais; a ní
vel das condições concretas de existência somos diferentes!

Al~m do mais, os problemas·Raça, Nacionalidade e

asse Social, são igualados num mesmo nível e diferenciados
o o se não proviessem de uma mesma problem~tica( classe so

_"aI.
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3) "A oportunidade de participação de todos em todos os aspec
tos da vida social," reflete o princípio da livre competi
çao que rege a sociedade capitalista ..Tal princípio que
garante a participação econõmica daqueles qUf- detêm a po~
se dos bens materiais, exclui socialminte aqueles que de
têm unicamente a força de trabalho.

) "O estímulo ã variedade, ,em vez de se exigir um tipo uni
forme de personalidade," reflete no nosso modo de enten
der, o estímulo ã fabricação diferenciada de mercado
rias par'a competirem .no -rrre rcado r note-se que nessa socie
dade, o homem das classes subalternas é considerado obje
to e nao sujeito.

Na verdade, a variedade é coincidente com o real e
_ao se pode fazer dele uma coisa uniforme. Mas a expressão po
=e 60nte~-ajustificati~a da existência de condições de vida
::'':spares(possuidores e de spo ssuídos ) no que se torna perigo
=~ pela ocultação.

"A fé na inteligência corno método de tratar os problemas
importantes ao invés de colocar-se na dependência da auto
ridade de um grupo autocrático ou aristocrático" nos con
dui a dua~ reflexões:

a) A fé na inteligência corno método de tratar os proble
mas significa um deslocamento das atenções dos proble
mas da classe .~ocial para o indivíduo. Isso reforça o
pensamento burguês de que os homensl sao diferentes, p~
Ias suas capacidades intelectuais e nao por suas condi
ções econômicas de sobrevivência i essa mesma capacida
de intelectual já pode ser superior pelas melhorei con
dições materiais de sobrevivência. Vai-se daí justifi
car uma melhor inserção social pelas idéias de merito
cracia -fenômeno. esse cada vez mais negado na prática
compet~tiva.

b) A possibilidade de submissão a grupos ~utocráticos ou
aristocráticos re~ela urna distorcidâ_interpretação da
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história por R. Tyler. ~ absolutamente improvável que
os EEUU, por exemplo, venham de sociedade capitalista
passarem a sociedade aristocrãtica! ~ ahistórica essa
possibilidade. Senão momentaneamente; por questões con
juntuiais, em alguns'países capitalistas cuja história
contenha fortes germes de uma estrutura econômica e PQ
lítica de um modo de produção anterior, essa situação
apresen~a a possibilidade política de ocorrência. A E~
panha hoje poderia constituir um exemplo desse fenôrne
no embora' sua característica seja de sociedade capita-
lista moderna; mesmo com um governo formalmente aristo
crático não é corno sociedade feudal que ela se caracte
riza.

o que parece estar atrás dessa colocação "qrupos au
::_cráticos" e ou "aristocráticos" é urna referência a que a so

_edade não se deixe guiar por um governo socialista, que em
.:_amaior expressão ,prática, porque economicamente forte, a
="_eriência soviética se ~eveste de criticável autoritaris

sob o nome de uma ditadura do proletariado,. na interpreta
~o de Paul Singer (1982) não deixa de ser um regime burocrá

~-co, não deixa ~e ser um capitalismo de estado.

3. Com relação ao terceiro ponto de análise da abor
êgem filosófica de Ralph Tyler, temos a observar os vários

~=ocedimentos em torno dos mesmos valores filosóficos. Tome
s suas três principais questões a esse respeito:

Se peli escola se deve aclamar valores materiais e o suces
so financeiro, pessoal ou social.

. -- - - - - - «

• Se o homem deve ser educado para ajustar-se a sociedade,
acatar a ordem social ou se ele deve tentar melhorar a so
ciedade em que vive.

3. Se deve haver uma educação diferente para cada classe so
cial.
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Nossas reflexões em torno de cada urnadessas
~oes nos levaram às seguintes conclusões:

que~

ª - A preocupação com a ênfase ou nao nos valores materiais
em torno do sucesso financeiro, pessoal ou social refle
te a preocupação individualista da busca do lucro que~
sociedade capitalista persegue. Aqui,a busca da acumula-
ção de riquezas é disfar~ada na separação valores mate

"riais-valorese$pirituais com primazia dada aos valores
espirituais.

2ª - Na segunda colocação nao percebemos contradição no ques
tionamento do autor: ajustar-se à sociedade aceitando a
ordem social existente ou tentar a melhora da sociedade
em que se vive. Se R. Tyler não percebe a 'melhora da so
ciedade em que se vive como transformação para o socia
~ismo, ou seja, para formas igualitária3 de vida, resta
então, formar as pessoas para ajustarem-se e aceitarem
a ordem estabetecida,~elhorando as condições capitali~
tas de existência: formar técnicas especialistas para
competir no m~rcado, por exemplo, ou para desenvolver o
conhecimentQ científico que favoreça novos lucros, signi
fica aceitar a ordem (a lógica do capital) e realizar o
tipo de "melhora" que essa sociedade e capaz.

3ª -Vejamos como Tyler (1975) resolve uma educação cujos va
lores levam em conta a questão de diferença de classe so
cial:

"Deve haver uma educação diferente para diferentes classes da sacie
dade? Se a resposta i afirmativa, poderi justificar-se a pritic~-
de estabelecer os objetivos diferentes para as crianças das . ~la!
ses sociais Lnf eriores, que deixam cedo a escola para trabalhar. Se
pelo contririo. a resposta ~ não, se a escola acredita numa educa
ção democritica comum a todos em vez de adotar objetivos diferen
ciados p3ra diferentes classes de alunos. ela tratar5 de selecio
nar objetivos comuns que sejam pessoal e socialmente significat!
vos e pro urarri desenvolver meios de alcançar esses objetivoS==c~
muns para variados tipos de jovens". (pp , 32-33).
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Desta tão séria questão que Tyler se coloca e que
__sponde traindo a sua própria objetividade, com um vago "PQ
-_ ser ou nao ser", .podemos observar o seguinte:

- a primeira solução, promover objetivos diferentes
para classes sociais diferente~ reforça a discri
rriinaçãosocial;

- a ~egunda solução, selecionar objetivos· comuns pa
ra classes sociais diferentés (e antagônicas), dis
farça as contradições sociais;

- há preocupaçao com.a educação para as classes, o
- -. - - - ---

reconhecimento da existência delas na sociedade.
Mas há, também, uma· desconexão entre as preocupa-
ções educacionais da formação humana e as classes
sociais cujas condições materiais de existência
acabam por formar ;iferentes homens; (9)

- além da disso.ciação educação e sociedade, i.déias
e modo de produção, perpassa o d i.scur so burguês de
igualdade entre homens independente das classes so
ciai~ onde se situam. No discurso da homogeneid~
de difunde-se idéias igualitárias sem se questiQ
nar a propriedade privada.

A Psicologia como filtro: "Ha un segundo crivo peLo qual
deve fazer passar os objetivos sugeridos: s~o os crit~rios concernen

:=s a objetivos, implicados pelo que conhecemos sobre a psicologia da
rendizagem. Os objetivos educacionais são metas resultados a serem al
nçadas por meio da aprendizagem". (Tyler, 1975, p. 34).

.-------- t--

A primeira coisa que temos a considerar e justam~n-
=e essa colocação da Psicologia como crivo. Basear a educação

9) A respeito da relação modo de produção e fonnação dos homens, veja-se
Oliveira, Francisco, "A Produção dos Homens"; ~otas sobre a Reprodu
ção da População sob o Capital. IN Seleções (CEBRAP 12 - abril-maio--
junho, Sno Paulo, Edições CEBR1\P, 1976). ~=-==,_.
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- Psicologia tem servido aos educadores burgueses para fal
_ar o real no sentido em que, ao nao se analisar a educação
~o um todo inserida num contexto econ5mico, politico, ·so
_aI, tudo converge para a produção de uma pedagogia que nao

estiona esse contexto. A base psicol6gica procurada por es
-_5 educadores reflete também o individualismo que a socieda
_ capitalista instau~a. Não perceb~m eles que, ao fomentar
- lutas na competição individual estão a tratar as pessoas

'.o coisas, como mercad6rias. Reconhecemos a importãncia da
. .

_=_cologia, apenas refutamos qu~ em detrimento de outras ~eas
= damentais (Sociologia, Economia, pOlitica)', ela tenha tra
--~ento priarizado, fato que produz vieses fundamentais no

- - ---- --- - ----- ----
~~ata~ento pedag6gico:

;
e. "

Temos outras observaç6es a fazer com refer~ncia ao
=0 da psicologia na abordagem de Tyler:

• Tyler acredita na educação como mudança de comportamento,
entretanto, revela uma visão imobilista da personalidade
humanai isso é percebido no momento em que ele procura dis

I

tinguir metas exequíveis daquelas que chama de quase ina
tingiveis!: "... 11 es'trutura da personalidade das crí.ancas é pa ssI.
.el de grandes modificaç~es por meio de experi~ncias educacionais du

rante o período que vai da escola maternal ~ escola elementar inclusi
ve, mas os objetivos educacionais que visam a operar mudanças profu~
das na estrutura da personalidade de um adolescente de dezesseis anos
são, em grande partes.dratingfve.ís, Nessa idade, já ocorreu uma parcela tao
consider~vel do desenvolvimento da personalidade que a reeducação da
estrutura básica de per~onalidade ~ uma tarefa muito difícil, que não.,
tem probabilidade de se~ atingida atrav~s de um programa escolar nor
al ", (Ty1er, 1975, p , 35) ..

Percebemos nesta passagem, uma visão imobilista do
em: Por um lado, Tyle~ desconhece inclusive os trabalhos

'.esenvoLvi.do s pela ps í canâLí.s e r na nossa visão, a educação ca
. ,

e de uma compreensão do homem que considere a estrutura do
nsciente, ~ atuação dos mecanismos de repressão, a necess!

'e de liberdade, do conhecer-se, uma compreensao que envol
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va as transferências, os impulsos, os sonhos, o prazer, a dor,
ódio, o amor, etc., etc. Elementos esses que facilitariamurna

_ompreensão da vida com maior intensidade. Reconhecemos ser
ess€ um objetivo difícil mas,de modo algum, inatingível. As

ases da educação escola4 além de viesadas para um psicologi~
têm sido realizadas em torno de uma psicologia mecanicis

~a, manipuladora e autoritária.

i,~

Por outro lado)Tyler desconhece (sem que se conside
ze as colocações anteriores) que uma educação aut o.ri.tâ rí.a , ·co~
_ervadora produz em muitos, dialeticamente, o.seu contrário.
_.itas são gS pessoas que·na maturidade, repensam sua forma
;ão--e-"i'eéâücam=-sé--procurandonovas formas de pensar e agir
~~terrelacionadas com um contexto histórico determinado, na
_ sca da superação de suas contradições fundamentais: trans
::ormam-sena medida em que transformam o mundo.

Além dessas considerações, as mudanças conjunturais
;e uma sociedade, como a que vivemos hoje no Brasil em que a. ,
-ociedade civil tende à adquirir preponderância sobre a socie

I

~ade política, podem ser favorecidas práticas sociais trans
::rmadoras onde pessoa~ que antes não se engajaram na luta p~
:a liberdade venham a fazê-lo com consciência e clareza .

. Tyler se refere ao uso da psico16gia da apr~ndizagem para
apontar uma noção do tempo, um determinado nível de idade
requerido para alcançar determinado objetivo ou a aprendi
zagem de uma dada operação. Tyler parte do princípio de
que se aprende mediante a vivência de experiências e que

.1,

se pode organizar e~periências para que os alunos viven-
ciem e que suas mudanças proVêm dos insights e satisfações
que obtiverem (p, 72) ~ Não vamos nos deter a analisar seus
princípios de aprendizagem; apenas observamos que Tyler
não analisa essa ques~ão considerando, por exemplo, a matu

. ~
ração, a formação de ~~truturas mentais, os esquemas de
acomodação e assimilação piagetianos para a formação de no
vas estruturas. Neste aspecto, a abordagem piagetiana, co~
sideradas as questões do contextohistórico que são f reqoen
temente negligenciadas n~ssa 6tica, poderia se constituir
em grande valia para explicar a maturação.
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Ainda com relação a essa questão, Tyler (1975) se
_tiliza de um exemplo que merece sérias considerações: "De-
-onstrou-se, por exemplo, que a fim de obter-se uma aprendi-
zagem efetiva da leitura é necessário que a criança tenha ti

~o experiências concretas em conexão com vocabulários signifi
ativos. Por isso, experiências preliminares com mira em cons

~ruir vocabulários funcionais deve~ preceder o trabalho inten
sivo no campo da lei tura,~ Correlativamente, enquanto não se

ouver atingido um nível'de competência na leitura que inclua
vocabulário básico bastante bem assimilado, é inútil dar

uita atençâoao desenvolvimento de aptidões 'de interpretação
~~~~~~ e cu'i-,?ad_~~_a~~J~_35).

,(

Concordamos que experiências prévias, via de regra;
~avoreçam a ,aprendizagem; é provável também que em certas cir
cunstâncias, dificultem. O que nos chama a atenção neste exem

"- - - -

pl~ é a aprendizagem da leitura a pa~tir de experiências que
incluam vocabulários funcionais e a desconexão entre a assimi
~ação de vocábulos e a crítica.

I
No primeiro caso, a questão vocabulário básico bas

-tante assimilado eitá bolocada de forma generalizada sem re
ferências ã~ experiências vivenciadas a partir das classes so
ciais, como se todas as pessoas pudessem ter acesso ao mesmo
tipo de Li.nquaqern, ã mesma cond i ç âo material de vida. A que~
tão aprendizagem funcional da leitura representa uma idéia li
mitada e mecânica da leitura da realidade. Com base em Paulo
Freire (197,7-1978),que procedeu experiências com adultos alf~

\ ' 'betizandos no Brasil, ~hile, Guiné Bissau, etc (e aqui não e~
tamos questionando o p:2'oblemade graduação de idade), o trab~
lho prévio do educador nQ problema específico da leitura, além
do nítido envolvimento político, requer por isso mesmo, três
cuidados básicos prévios: urna consideração ao valor utilitá.
rio e funcional da palavra, uma consideração ao valor socio16

'}

gico da palavra e uma cohsideração ã riqueza fonética da pa
lavra. Sem um cuidado com a riqueza socio16gica que implique
a significaçâó existencial da palavra a aprendizagem funcio
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1 se transformará em mera aprendizagem mecânica. A própria
- nsideraçâo ao valor utilitário e funcional ~a palavra parte

uso que essa pal~vra já tem no vocabulário do aprendizando
- nao do que ela poderá ter como algo que s~·justaponha â sua
~da. A riqueza fonética é que pode facilitar descobrimento da

~ormação de novas palavras. Para Paulo Freire, a aprendizagem
=a leitura significa a capacidade de ler o mundo, interpre-
~~-lo e nele interferir no sentido de mudá-Io a favor dos in
~eresses dos oprimidos. Assim, o segundo caso que detectamos
- mo desconexão éntre a assim~lação de vocábulos e a crítica

rdem o sentido nessa edticação quando dialeticamente conside
_ada.

Aproveitamos o exemplo de Tyler para, mais uma vez,
~enuciar o mecanicismo, a visão parcializada de mundo que se
.bricam em suas idéias pedagógicas.

3. Outro uso que Ty1er (1975) observa dos princípios da Psico
.logia da Apr end í z'aqem, '."diz respeito às condições pela aprend í.z a

gem de certos objetivos para enfrentar o problema do esquecimento rápi. -
do dos conhecimentos aprendidos. (..•) Uma s~rie de estudos conduzidos
no nível do ensÍ"l10superior registra que cinquenta por cento do conteú
do assimilado quando os estudantes terminaram certo curso de faculdade
for~ esquecido dentro de um ano e oitenta por cento dentro de dois
anos. Esses estudos tamb~m, sugerem certas condiç;es que reduzem, em
grau considerável, o esquecimento de conheciinentos. Uma dessas condi-
ç;es ~ a oportunidade de utilizar tais conhecimentos na vida cotidiana.
Isso não só reduzia o esquecimento como até aumentava o cabedal de co
nhe c íment os que o estudante havia adquirido ao fazer o curso" (pp.35-36).

,', -- -----1-

Apesar do pouco esclarecimento que Tyler nos dá, da
pesquisa, podemos considerar simplista o tipo de solução dada
ao problema do esquecimento dos conteúdos escolares. Ele e
tratado como fato; não sâo abordadas as razões dos esquecimen
tos; via de regra, os conteúdos são tão afastados do real que
difícil se torna sua assimilação. A separação da teoria da

'prática também não é bem abordada. Na escola se aprende ~t~9 ,
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riap que justificam e legibmam o real, disssociadas da ativi
dade prática; estão nas escolas, nas universidades as classes
dominantes que nelas se preparam para o mando, para a direção
da ·sociedade. Abordar o problema dos esquecimentos dos conteQ
dos sem uma visão dialética de totalidade, realmente facilita
simplistas soluções para o problema.

Por outro lado, o tratamento dos conteúdos, do co
nhecimento nos parece f~chado e dogmático: o autor fala em au
mentar o "cabedal de conhecimentos". Isso reflete uma conceE
ção bancária,do conhecimento acumulado e transferido; o co
necimento não aparece como mediador do homem e do mundo, como

- pos-sioílra-ade-de--compreer{são do real e de interferir nele.

4. Outro achado psicológico considerado importante por Tyler
(1975) "é a descoberta de que a maioria da aprendizagem tem

-múltiplas decorrências" (pp. 36-37). Passemos ao exemplo
por ele dado, para perceber come ele explica essa descober
ta: "Por exemplo: um menino que trabalha em problemas de Ar í trné t í CA

•
pode estar adquirindo ao mesmo tempo, algum conhecimento sobre os con
teúdosde que tratamessesproblemas.·Ilustrando esse ponto, um estudo recen
te indicou que muitis p~ssoas pellsavam que seis por cento acumulados
semi-anualmente fossem os juros que se .podia esperar sobre investimen
tos, porque muitos dos problemas de juros em que tinham trabalhado en
volviam c~lculo~ baseados na taxa de seis por cento. O aluno nao ap!
nas est~ adquirindo algum conhecimento sobre os conteúdos de que tra
tam os problemas, mas também, est~ desenvolvendo certas atitudes fava
r~veis ou desfavoráveis para com a Aritmética. Est~ desenvolvendo ou
deixando de desenvolver\certos interesses nessa áre~. Em quase todas
as experiências educac{Ónais, duas ou mais espécies de resultados edu
cacionais podem ser esperados. Isso é importante para o elaborador de
currículo porque sugere a possibilidade de uma eficiência maior do en
sino quando se tira partido dos múltiplos resultados possíveis de cada
experiência. O elab0rador ~e currículo deve examinar os possíveis obje

~ -
tivos educacionais para ve~ quaDtos deles pode se lecionar para serem
conjuntamente desenvolvidos". (pp . 36-37).
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Aqui o autor trata um problema de ordem lógica como
era descoberta psicológica.

!
. "

Percebemos a realidade como uma totalidade em cone
xao, em relação, envolvendo uma postura lógica que pode dar
conta de qualquer especificidade em estudo, consideradas as
_ossíveis limitações históricas. Trata-se da lógica dialética
~ue apreende tanto a natureza como a sociedade (de onde ela
se originou) em relação,: como uma de suas leis.

Tyler mais uma vez traz a presença dewey ana para
sua abordagem. A passagem_em que 1:0 aluno não apenas está ad

•-quirindo --alguffi--conhecimentosobre os conteúdos de que tratam
os problemas, mas também, está desenvolvendo certas atitudes
~avoráveis ou desfavoráveis para com a Aritmética" é bem de
"Jewey, como podemos observar em "Como Pensamos" (1933 p. 64),

nde o-aluno ao entrarem contato com a matéria de estudo, de
senvolve atitudes de gosto ou desgosto com relação a ela. Mas,

-próprio Dewey, ao tecer comentãrios sobre o falso antagonis
•
~o entre o lógico e o psicológico (na mesma obra pp. 75--81)
acaba por resolvê-Io reivindicando métodos de pesquisa da
zeaLidade : induti vos, e"xperimentais e métodos de compr-een sâo

a lógic~ da criança, tendo a lógica do adulto como formaliza
;ao.

. Ao contrário, reivindicamos para a lógica, o pensa
ento dialético que dê conta do movimento, da relação e trans

formação do real. Princípios estes, através dos quais possamos
compreender fenõmenos como o que trata Tyler. -

J
.r,

5. Finalmente, Tyler (1975), ressalta um quinto achado impo.!:.
tante no uso da Psicologia da Aprendizagem na relação dos
obj eti vos: (..•) "ê a evidência de que as aprendizagens congruen-
tes umas com as outras e que são, nesse sentido, integrad3s e coeren

\tes, reforçam-se mutuamente, ao passo que as aprend izagens isoladas ou
I

incongruente~ entre si exigem mais tempo e podem mesmo interferir umas
nas ou tr.as" (p , 37).
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Percebemos aqui uma preocupaçao com a coerência in
erna dos conteúdos sem a devida preocupação com a coerência

externa - com a realidade. Como se fosse possível uma coeren
cia na mente do aluno desvinculada de uma coerência com o mun
do. A aprendizagem é coerente quando apreehde o real, o inter

reta e sugere condições de interferência nele. Só podemos in
terpretar as incongruências como resultados da fragmentação
~o ensino, de sua desvinculação com o real. As preocupaçoes
de 'l'ylersão meramente formais.

Re'sum i.ndo, a p s.í.coLóq í.a da aprendizagem para R. Ty

er e fundamentada em tendências comportamentalistas de Thorn
ike, ou ainda, dos teóricos. da chamada generalização (tipos
e aprendizagem explicadas pela percepção) onde Judd e Freeman

aparecem como formuladores. Psicologia essa ~ue,ao servir de
=iltro para os objetivos, apoiada numa qualquer das filoso-

- ..

~ias idealistas e metafísicas desviam de uma compreensão dia
.ética da realidade. As interpretações psicológicas da educa

ão nas quais o autor se apbia favorecem uma educação indivi
-ualista apropriada para o capitalismo para que ele se faça,

que agrava as contradições de classes. Estamos com a preocu
_ação da superação dessas contradições, dáí porque considera

os reacion~ria a interpretação em estudo. O'incrível é que
esse modelo de Tyler, fontes e filtrost tem servido de refe
~ência para cinco (5) de nossos livros ~id~ticos, fato que d~
a eles discutida validade .

. .
t desse modo, pela ideologia, que a literatura es

• . _ i.ange1ra perpetua a·domlnaçao e faz de mUltos dos educadores
rasileiros, obedientes servidores do capitalismo; muitos de

_es, sem se darem conta, em seus trabalhos, da 6ubse~vivência
e realizam.

Robert Mager - Robert Mager é apresentado como PhD,
enior Scientist e como' participante do Beharior Science Pro

Ject do Central Research Laboratory Varian Asociates em Palo
lto, California, 1961. t um dos professores americanos que a
artir do inicio e durante toda a década de 70, mais exerceu

~nfluência n6 ensino brasileiro.



Magerpreocupa-se com uma visão comportamentalista,
nehaviorista da educação. Seu trabalho sonre a formulação dos
objetivos em termos operacionais desencadeou nos educadores
nrasileiros, um comportamento em série na absorção do modo de
elaborar objetivos. Vinham eles como sugestão do próprio Mi
.istério da Educação no delineamento da formulação dos objeti
'os do ~n~ino fundamental. Muito rapidamente, os professores

e Didática no ensino superior incorporaram os mecanismos da
elaboração, fizeram uso deles em seus programas e transmiti
=am para seus alunos que iriam atuar nos níveis de primeiro e
segundo graus.

E por que isso? perguntaríamos. Dewey, por exemplo
exerceu profunda influência nos educadores do Brasil (e o exa
-'naremos a seguir) mas, seu trabalho, diferente do de Mager,
t raz í.a toda uma justificativa de visão de mundo e continha uma
~oerêncià -filosófica; seu método vinha dentro de uma abrangên
~'a maior: social, psicológica, biológica (política!), filosó
':ica, enfim. E Mager, corno explicar? Implantou-se tão autorita
=iamente quanto autoritário era o momento em que vivíamos.

A década de 70 foi, no Brasil, uma epoca das
=epressivas politicamente.

mais

Vivendo o que se sucedia ao golpe militar que se
_ stalara no país em 1964, os acirramentos da crise social e

lítica em 1968, conhecemos em 1969 a decretação do Ato Insti
- cional nº 5 aprovad~ ainda no governo Costa e Silva. Nele
se consubstanciavam as medidas de maior arbítrio e repressao

e se apresentavam corno salvaguardas da segurança nacional.
Ll í.o Garrastasu Médice foi ' o presidente no momento da maior

-'olência militar que se implatara no país.

Em termos de educação, no ensino superior foi pr~
19ada a lei 5.540, em 1968, em cuja concepção participaram
i5 educadores america~os(10) do que brasileiros; o projeto

"e Rudolph At~on se aplicava ~isando dentre outras coisas:
, .

(10) A respeito da participaç~o internacional americana na educaç~o bra
si1eira deste pcr iod o 'é irrportanteque se Icía: Rrm••l1cIti, Ot;lÍ7~1de O] I v í ra ,
História d..l Wuc:.!I.',10no Brasil - 19:k'}-1937-Pe t rópo Lí.s , vozes. 1978. pp. 198-228.
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- desmobilizar o movimento estudantil apresentando
um currículo esfacelado pelas matrículas por dis
ciplinasi

- implantar uma estrutura autorit&}ia de administra
çao que se revelava nos modelos de Centros e De
partamentosi

- deter a liberdade acadêmica dos docentes, insti
•

tuindo controles de atestados ideológicos que re
ferendariam a admissão de novos profissionais do
ensinoi

- e até mesmo, fisicamente, a estrutura dos prédios
-" . - -

• construídos dificultava as reuniões estudantisi
o que se pode observar nas construções dos isola
dos campi universit&rios.

Em termos de lQ e 2Q graus, em 1971, uma lei do en
si.no (5.692), terminou por ba rrar. a procura dos cursos supe
=:ores para muitos estudantes das classes trabalhadoras. Vi
sando controlar o ~ercado de trabalho e formar técnicos de ni
-el médio para melhor servir às empresas capitalistas,o esta
_elecimento da terminalidade geral dos estudos a nível de 2Q
;rau foi defendido.

Era necess&rio deter a manifestação da juventude
~ e tentava expressar seu mundo denuncianào também com os co

ecimentos escolares as contradições sociais.

Todo um sistema ~ controle do ensino foi instalado.
termos de planejamento escolar, nada mais adequado que uma

Ldât i.c a Instrumental que a ele servisse e pensasse a °ed-u-cã-'·
ão em termos micro empresariais e não macro sociais. De tal

do que os objetivos fossem pensados em termos de sua expre~
=ão formal e não de sua direção a quem servir; os conteúdos,
-.enas organizados vertical e horizontalmente se~ que fosse
_ estionada a ideologia a eles subjacente; a metodologia, de~
'nculada dos objetivos, como opções técnicas do como ensi
ar; a avaliação como outro conjunto de técnicas que faciIT~~-

_asse a classificação e seleção dos "mais aptos" ou mais favo
~ecidos na escala social.



Assim·!õ)endo, para servir ao capitalismo selvagem, na
=asedo'milagre b~asileiro, nada mais adequado que Robert Ma
_er para a formação da eficiência técnica dos professores Dya
sileiros que deveriam ser claros, neutros e competentes, com
?etentes para servir ao capital.

Analisaremos os objetivos em Mager:

1. Inicialmente, algumas referências sobre sua obra.
Preparing Objetives for Programmed lnstruction" foi adaptado "as neces

s í dade s dos educadores da América Latina" (Mager, 1971, p , IX). (Veja-se
, ~

í o tratamento dependente 'e imperialista dos ?mericanos para
-om os latinos). É organizado num texto em instrução program~
~a de acordo com as experiências venezuelanas de Banegas e
-:BBS, em 1967~ como especialistas em instrução programada. O
_yogr,ama apresentado "ganhou o prêmio d e Comunicação Excelente outor
,ado pela Sociedade Nacional de Instrução Programada dos Estados Unidcs

.,.) por haver contribuído para solucionar o problema da determinação dos

~jetivos para o ensino (...) e haver contribuido em forma not~vel para a
apreciação geral dos técnicos e do significado da tecnologia da instru-
;ão". (Hager , 1971, p . lIl).

A divisão de Ensino do Departamento Nacional do
_=_ AI se encarregou de traduzir e ad apt.ar o referido t.raba.Iho ,
-a sua versão em espanhol para o português. E assim o traba
__.0 penetrouem nossomeio acadêmico, não pelas vias da uni versi
_-de, mas, pelo próprio patrocínio das empresas. A via SENAI
- um dado importante 'para a análise dos interesses em jogo.

j

2. Vamos nos servir de Objetivos para o Ensino
(Mager, 1971) para questionay suas idéias sobre os

Efe
obj~_:. o

":'vos.

A obra teln início com a colocação de sutis distin
- es entre descrição e obj eti vos: liA descrição de um curso nos fa

~obre o conteúdo e proce'dimcnto. Um obj etivo descreve o que esperamos
- mo re su Lt ado ". (p. 6). Mais adiante o autor acrescenta: liA des

ricão enumera v~rios aspectos de um PROCESSO (...). ~ objetivo é a descri
o de um PRODUTO (...) o que o educando ser~ como resultado do proces-

-".(p.8).
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Observamos que as distinções entre descrição-objeti
~os, processo-produto, separam meios e fins educacionais que
-e apresentam formalmente unidos na idéia do produto. Trata-se
~e uma modalidade de preencher de novo conteúdo as finalidades;
_ e como veremos, distorcidas m social, enfatizam o indivíduo

detrimento da coletividade.

Os cuidados que se deve tomar para elaborar um obje
~ivo, de características bem enunciadas pelo autor, sao os se
.J intes:

"Primeiro - identifique po"r seu nome a conduta final; em ou. -_ rrasip a.Lavr.as----especifique__.o.tipo de destreza que voe e aceitaria como pr~
a de que o educando alcançou o objetivo.

Segundo - trate de definir com maior precísao a conduta dese
~ada por meio de uma descrição das condições importantes, segundo as quais
a.conduta deve ocorrer.

Terceiro ~ especifique o padrão de rendimento aceilável me
iante a fixação do grau de perfeição que o educando deve alcançar para

ser aprovado". (p . 12).

Os três elementos, comportamento, condição e crité
!:io,construídos dentro de determinadas regras, representam a

.ase sólida sobre a qual se possam ,selecionar as ajudas didáticas ade
.;adas, o 'conteúdo e os métodos apropriados". (p . 3.) para o ensino.

Analiserroscada um dos elernentosdos objetivosbem elaborados:
1. Comportamento - O comportamento é caracterizado

Ia conduta final observável no aluno. Uma conduta final e
\

:~rseguida por especificadas condutas finais. Na redação do
,I.

njetivo, essa questão comportamento deve responder ã pergun
~a: "Que FARÁ o educando para demonstrar que aLcancou o objetivo?". (H~

er, 1971, p. 14). O que o aluno fará é fundamental porque: como
::aoe possIvel ler os pensamenfos do aluno, para nos inteirarmos do que

'/

ele sabe, só podemos comprova~ o estado de seus conhecimentos ou destre
"as mediante a observação de algum aspecto de sua conduta (neste caso

autor emprega a palavra conduta no sentido de destreza ou

,\
\



atividade observável). Ora, a conduta do educando pode ser
da por meio da palavra ou da ação". (p. 13).

demonstra

o cuidado com interpretações ambíguas para palavras
~ e indicam o comportamento é tomado com o. uso de verbos de
açao (que admitam poucas interpretações); por exemplo: escre
~er, identificar, resolver, recitar, enumerar, comparar, etc.

"Infelizmente, exist~m muitas palavras ambíguas que se preE.
am a uma ampla gama de interpretações. Se não evitamos o uso EXCLUSIVO
essas palavras, corremos o risco ~~ sermos mal interpretados". (p. 11).

1.1. A primeira observação que temos a fazer e a
=espeito dessa concepção de comportamento humano, corno coisa

bservãvel, aparente. A aparência é tomada como con~reto. Não
~á a anãlise das mediações entre a representação que se mani
=esta e as condições objetivas materiais que originam as mani
=estações humanas. O aluno é tomado como um objeto a ser tra

alhado sob determinadas condiçõés manipuladas pelo profes-
-oro ~o contrãrio, percebemos numa visão freireana, o aluno
orno sujelto (e nao como obj~to) que mediatizado pelo conheci

-ento dialogado com o professor e com outros alunos se torna
~nterferidor da história do mundo.

1.2. O segundo ponto de anãlise diz respeito à su
ervalorização da ação em detrimento da' reflexão. Rã no re
eio da an à Lise 'da subj eti vidade, urna'distor cida noção de ob

'etividade. O dado qbjetivo no sentido do aparente é visto sem
a devida relação com a reflexão. E aqui aPflamos para Kosik
(1976)

liA DIAL~TICA trata da 'coisa em si'. Mas a 'coisa em si'
se manifesta imediatamente ao homem. Para chegar à sua compreensão, é ne
cessário fazer não só um certo esforço, mas também, um détour. Por este
motivo o pensamento dialético distingue entre representaçao e conceito da
co í sa , com isso nao pretendendo apenas distinguir duas formas e dois graus
de conhecimento· da realidade, mas ispecialmente e sobretudo duas qualid~
des da praxis humana. A atitude primordial e imediata'ao homem, em [~ce
da realidade, nao e a de .um àbstrato sujeito cognQ~cente, de uma mente

-.
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ensante que examiha a realidade especulativamente, porem a de um ser
~e age objetiva e praticamente, de um indivíduo hist6rico que exerce a
=ua atividade prática no trato com a natureza e com os outros homens, ten
~o em vista a consecução dos pr6prios fins e interesses, gentro de um de
:erminado conjunto de relações sociais. Portanto, 'a realidade não se apr~
-enta aos homens à primeira vista, sob o aspecto de um objeto que cumpre
~ tuir, analisar e compreender teoricamente, cujo pólo oposto e compleme~
-ar seja justamente o abstrato sujeito cognoscente, que existe fora do

ndo e apartado do mundo; apresenta-se como o campo em que se exercita
,a atividade prático-sensível, sobre cujo fundamento surgirá a imediata

. tu í cao prát~ca da realidade".' (pp". 9-10).

A distorcida noçao.de subjetividade que Kosik vem a
amar de IIhábitobárbaroll (p. 10) não capta.o núcleo essen

:al da estruttirada coisa em estudo, nem o ~onceito que lhe
- rresponde. Trata-se do mundo da pseudoconcreticidade em
~ e muitos individuos se acham imersos, fetichizando o mundo
= colaborando na reprodução das ideologias dominantes.

Uma educação que controla e manipula, que nao parte
~3 crença no homem, na sua capacidade histõrica de interfer~n
=:a social, há então, de limitar a ação humana para formar
-_uele que deseja: dócil, obediente, favoráv~l ao sistema p~
::tico dominante, construtor e mantenedor do capitalismo. Em
:~incipio é esteo homem que a pedagogia de Mager quer formar.
~~ssociando a ação do pensamento reflexivo cria o autômato ser

'dor das formas de dominação.

1.3. O terçeiro ponto que tomamos para análise diz
=espeito a utilização dos verbos de ação na formulação dos
~jetivos. Estes verbos vêm a significar o uso de palavras

e evitem múltiplas e/ou ambíguas interpretações. Resultam de
a distorcida idéia de objetividade e precisão.

Com relação aos verbos de ação, nenhum cuidado his
_órico, de lu~ar, época e significação é tomado. E as pala-
ras, só as podemos compreender com6 expressã~ hist6rica .. TE

mos por exemplo uma gramática publicada em 1877 de autoria
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_o Dr. Abílio'César Borges, editada pela Tipografia E. Guyot,
~ Bruxelas e adotada para as escolas da, entao, província do

rasil. (11) Nela observamos que os verbos transmitidos se en
=ontram carregados da forte influência da m~al cristã da epQ
=a: perdoar, carecer, depender, ofender, amar, arrepender, en

andecer, venerar, crer, servir, etc. Eram estes os comporta
-entos observáveis de então. E eles fogem da linha do que Ma
:er define com~ observável. Eles se encontravam coerentes com

determinado padrão de educação onde o comportamento repri
"do, recatado, lnteriorizado era valorizado. Hoje encontra
os formas mais sutis de iepressão. E é no controle do compor

~amento que essas formas vao se expressar.
t

Com a gramática de 1877, tivemos a intenção de fa
ar da historicidade dos verbos, do significado hist6rico que

= es contêm cuidados esses que Mager não tem. Para ele, o es
=rever, distinguir, cantar, contar, identificar, recitar, des
:rendidos de uma contextualização s6cio, econômica e política,
=xpressam comportamentos desejáveis.

2. Condições - Analisemos o segundo dos elementos
~~e compõem um objetivo bem redigido~ as condições. Vejamos o
~ e Mager (1971) qualifica de condições, identificando no seu
:~vro as passagens a elas referentes:

"Para redigir um objetivo que consiga transmitir o seu' pr~
ósito, as vezes será necessário especificar na definição da conduta fi

1, as condições sob as quais o educando deverá demonstrar que domina a
::estreza". ~p., 26).

"Os que conhecem as t eor í as condu tis tas dar-se-ão conta~ ~··det~ -
.ue as chamadas condições constituem, em realidade, parte da
ca conduta". (p, 27).

desCrição

(11) Esta Gramática que dispomos, se encontra muito estragada; é difícil
de precisar a refer~ncia bib1iogr~fica. Indicamos estas referincia
com bases nos Pareceres lntrodutórios em que educadores de -.l:er-ua~h~
eo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, falam de seu onte~do e sua
form.l.
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Na pãgina 28 encontramos o seguinte exemplo atrav~s
do qual, no exercicio de instruç~o programada, sao caracteri

adas as condições: "Dada urna lista de 35 elementos químicos, o alu

o -dev e escrever as valências de, pelo menos 30 deles". Nes te obj eti
~o, escrever as val~ncias dos elementos quimicos ~ o comport~
-ento; a lista de 35 elementos, as condições; e a determina

~o daval~ncia de,pelo menos 30 deles, crit~rio ou padr~o de
=endimento aceitável que analisaremos a seguir.

Urna caracterizaç~o mais clara das condições e encon
t.rada adiante: "Da maneira com que prefiro apresent.á=Lo , o enunciado

do· objetivo será mais preciso se contiver termos que descrevam as condi•
çõeç (o: que sé--rornecc;-õ CITIese permite ou o que se proíbe) segundo as

quais se avaliará o dito objetivo". (p . 33).

Na página 43, encontramos a mesma esclarecedora aba]:
agem das condições: "O que se dá ou que se proibe".

2.1. O primeiro ponto ~e nossa reflex~o, diz respei
~o a limitada vis~o das condições. Na vis~o do autor, o real
~ fracionado; dele se escolhe determinados elementos corno re
fer~ncia para as condi~ões de aprendizagem. Esses = elementos
s~o constitutivos da manipulaç~o do comportamento do aluno .
.0 contrário, percebemos a realidade corno totalidade; como

istória que interfere sobre nós (o aluno) e sobre a qual in
terferimcs (o aluno interfere). As condições sao. situações
contextuais que nos condicionam, limitam nossas açoes, sobre
as quais atuamos e possibilitam nossas ações.

Observamos em Mager que a manipulaç~o dirigida para
o aluno distorce as po~sibilidades de controle do ambiente.

2.2. O segundo aspecto de nossa reflexão diz respei
to à si t.uaç âo estimuladora que essas condições representam. As
condições constituem urna.determinada situaç~o estimuladora

- 'I •para que se deem respostasque expressem os comportamentos de se j a
dos. Atrav~s dessa id~ia de situaç~o ~stimuladora está a con
cepç~o do homem como objet.o manipulável, molàãvel, está a ne
gação do sujeito, da criticidade, da liberdade.

,
t. ~
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res .~
'.~

condi
auto

da
socie

2.3. O terceiro aspecto de nossa reflexão diz
ito ao esquema de recompensa e punição implícito nas

coe s : "o que se permi t.e", "o que se proíbe". Há nisso, um
=itarismo, um verticalismo explícitos. Versão pedagógica
~ominação e exploração que ocorre a nível econômico na
~ade. Há nisso, a negação,da autonomia do homem; a liberdade
: concedida ou negada. Corno pode o pomem, nesse esquema, cum
_rir sua vocação ontológica? Corno pode ele exercitar sua li

rdade e fazer a história? A recompensa e a punição se apre
=entam corno instrumentos da manipulação. Há nesses processos,

s mecanismos da repressão pedagógica moderna.

-3. -Cr'itérOs' õü padrões de rendimento aceitável - Ana
:isemos o terceiro dos elementos que constroe~ na visão de
_age~ um objetivo bem elaborado. Vejamos o que ele escreve so

re isto: "Agora que já escrevemos o que desejamos que o educando faça,
odemos aumentar a precisão de um objetivo,. se especificamos a qualidade,

a quantidade e o tempo máximo permitido na execução da conduta final. A
"sto chamaremos de rendimento aceitável.

Se podemos especificar pelo menos o rendimento mínimo aceitá
e1 para cada objetivo, teremos um padrão com o qual seja po~sível ccmp~

rar os res~ltados de nossos cursos e determinar o grau de ~xito a1cançad~
a obtenção dos nossos propósitos educacionais". (Mager, 1971, p. 44). A

-eguir O autor ~specifica cada. um dos tipos de padrão de ren
~imento: tempo (tempo limite), quantidade (n6mero' mínimo) e
::;ualidade.

a) tempo: "A,maneira mais óbvia de indicar um limite míni
o de rendimento aceitáve1;fi mediante a especificacão de um limite de tem

?o quando seja o mais indicado. (..•) Por exemplo: Correr 100 metros ra
os em t empo máximo de 14 segundos", (Hager , 1971, p. 45).

b) Quantidade: "Também se pode indicar o rendimento mínimo
\ .

aceitável com a especificaç~o:do menor n~mero de respostas corretas que
I

se aceitarão, o~ do n~mero de princípios que se tem de enumerar, ou d~ p~
lavras que se devem escrever corretamente. P6r exemplo, neste objetivo:



112

Dada uma figura do esqueleto humano, o aluno identificar~, e!
crevendo seu nome no lugar respectivo, pelo menos 40 ossos da lista que
se d~ a seguir; não se descontarão pontos se o aluno advinhar (incluir l~
ta de ossos).

Vemos que se especificou o rendimento mínimo aceit~vel em ter
mos do número de ossos que se devem Ldent í f í.car", (Mager, 1971, p . 49).

c) Qualidade: "Outra forma usada para descreyer o rendimen
to aceit~vel ê mediante a definição da qualidade ou precisão requerida
na execução d~ destreza. Por exemp~?:

Dado um sistema de radar XX-l e o jogo de ferramentas necess~
rio, ajustar, no tempo de 45 segundos, a escala do PPI até obter a forma
circular. A redondeza da escala ser~ aceit~vel quando, em nenhum ponto,
haja diferença de mais de 3 milímetros do gabarito padrão". (Mager, 1971,
pp. 50-51)._

3.1. Mager reproduz para a educação, a ótica capita
lista em cuja lógica a produtividade se apresenta como instru
-ento da acumulação. Dessa fGrma, tal como as mercadorias, os
.omens são produtos esperados. Os critérios ou padrões de ren

í í.ment o aceitável são definidos para garantir a mensuração do
_omportamento .esperado e indicam a relação entre comportamen~
~o conseguido e comportamento esperado. Isso revela uma con

epçao autoritária de educação como se pudessemos fazer dos
.omens o que del~s queremos fazer.

3.2. Os p~d"rões de rendimento mínimo aceitável sao
arantias dos processos de mensuração. Os ~ermos quantidade,

alidade e número mínimo, significam dimensões parcializadas
o conhecimento onde a lógica do capital no tempo, d~fine a

~entabilidade da produção; na quantidade, a precisão da prod~
ão; na qualidade, a padronização do produto. E é dessa for
a coisificada que os "homens são concebidos e tratados.

3.3. Os critérios ou padrão de rendimento mínírro ace i,

-ável ppdem representar uma censura ideológica na medida . em
.ue apenas limitados critérios validam a aprendizagem.



3.4. O grau de êxito na aprendizagem e observado
-s mudanças que ocorrem nos indivíduos e nao nas possibilid~

~_s de interferência desses indivíduos no real. O êxito do en
=~rroe observado na peça humana que inserimos na produção capi
_ lista e não no grau de comprometimento que percebemos de
- 5S0S alunos com a realidade onde vivem no sentido de cons
_ruir uma sociedade justa, igualit&ria e humana.

Resumindo, peicebemos na proposta de Mager uma dis
- rcida concepção de objetivos." Eles são tratados a nível da
=.arência, da expressão formal na qual procuramos revelar sua
_ssência individualista. Não importa a quem se dirige, e a
-:.e-m-s"erve-ou-deIxã-dê servir a educação.

A tão premiada preocupação com a clareza na comuni
-açao que esse modo de formular objetivos expressa e defende
~em, a nosso ver, duas interpretações com sérias implicações

líticas:

a) A definição de uma mesma linguagem falada pelos
_rofessores, diz respeito ao fortalecimento da defesa de uma
z.e sma ideologia i ou" sej.a, o comprometimento com os -=interesses
"ominantes.

b} Na ótica do capitalismo, todos os homens sao subs
~ituíveis; a formação de um ex~rcito industrial d~ reservas
~enota este espírito. Na formulação padronizada dos objeti
"OS, o professor já se forma para substituir ou ser substitui
'o.

Temos em Mag~r uma proposta mecãnica, robotizada, au
" "-

tomatizada, de uma educação que se adapta ao desenvolvimento
do capitalismo mas que conserva o real.

Robert Gagné - "Gagné, como outros pesquisadores ame",
ricanos, (Bloom por exemplo), não pretende filiar-se a llI1U teo
ria determinada. Acredita, entretanto," em um certo número de
generalizações a respeito da modificação do comportamento."Co
mo se realiza a aprendizagem" é uma de suas obras básicas, de

113
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grande divulgação no meio acadêmico educacional brasileiro; e
nela que identificamos suas generalizações, seus princípios
básicos, em número de oito, que permitem classificar diferen
tes tipos de aprendizagem. Seguramente, Gagnê situa-se entre
os pesquisadores experimentalistas e comportamentalistas na
análise dos fenõmenos da aprendizagem.

o homem - o meio a aprendizagem em Gagné:

"Há poucas coisas tao fascinantes quanto meditar a respeito
da maneira como se desenvolve o cO~'portamento humano. O homem adulto tor
na-se um ser maravilhosamente adaptável, uma pessoa capaz de conduzir-se
convenientemente dentro .de uma sociedade complexa". (Gagn~, 1973. p. 1).

Gagné percebe o homem como um ser que se adapta a
urna situação, denotando urna visão imobilista de sociedade. O
que vem a significar conduzir-se convencionalmente dentro de
urna sociedade? Certamente o sentido da formação do homem, por
ele percebido, é de aceitação da· sociedade capitalista. A adaE.
t.açâo explicada psicologicamente, tem em vista urna adaptação
social.

Partindo da questão de corno o homem se torna um ser
maravilhosamente adaptável, Gagné se posiciona: "A bem dizer, pBE

te da resposta a esta pergunta se relaciona àcompreensâo dos processos
de crescimento e desenvolvimento, propriedades características de todos
os seres vivos. A outra parte, refere-se a um conjunto diferente de cir
cunstâncias na vida do.indivíduo - a aprendizagem. E sabe-se que ê atra
vês da ocorrência da aprendizagem que se desenvolVjem habilidades, apreci~
çôes e raciocínios em toda a sua form·a, bem como as esperanças, as asp í ra
çôes, as atitudes e os va Lores do homem". (Gagne , 1973, p . 1).

Colocar a natureza corno referência material e um dos
subterfúgios do discurso funciona lista para fugir à análise
contextualizada. Se bem. observados, os processos do crescimen
to e desenvolvimento dos seres vivos, são colocados sem refe
rências às ba~es materiais que favorecem suas ocorrências. A
aprendiiagem é explicada psicologicamente comci um termo gen~
rico sem implicações de ~ontexto social, político e econõmic~
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~ habilidades, aspirações, esperanças, atitudes, os valores,
_.fim, as formas de vida espiritual, são colocadas sem refe
=ência a uma base material de onde emanam; mais ainda, sao
~ stos independentemente e acima dos problemas de classe so
_~al. A sociedade é também genericamente colocada:

"(•••) os fatores que atuam na aprendizagem são determinados
rincipalmente por acontecimentos que pertencem ao meio ambiente do indi•
íduo". (Gagné, 1973, p. 1). Em seguida o autor acrescenta: "s:

_Dorme dependência da aprendizagem em relação às circunstâncias· ambien-
~ais implica em grande responsabilidade por parte dos membros da socieda
ce humana". (p. 2).

t Vejamos: Nada mais vago doque traduzir problemas de
a sociedade pela expressão meio ambiente. o mesmo se apli

a à expressão sociedade humana. Ora, os membros da sociedade
-wmanq ocupam que espaço e tempb numa sociedade concreta? Si
- ando genericamente a sociedade, Gagné se policiona conserva
.;ramen te em termos "soc í aís , denotando urna visão ahistórica do

ndo e das relações entre os homens.

O sent~do da formação do homem, sua profissão, voca
ao, e percebido desvinculado das solicitações do modo de pr~

- ção de uma sociedade dada, onde um indivíduo concreto vive:
As situações em que as pessoas em desenvolvimento são colocadas habitual
ente serão do tipo a encorajar a formação de pensadores disciplinados, de
randes artistas ou de cientistas? Ou serão, ao contrário, de tipo a de

senvolver e a inibir o pleno ílorescimento do intelecto e do pensamento
umano?" (Cagne , 1973, p. 2). Fala o autor em encorajamento para

~eterminadas formações, sem relacionar esse encorajamento com
as condições materiais de sobrevivência das pessoas que o ~a'
.oreceriam. As pessoas também s~6 genericamente colocadas sem
eferência à classe social a que pertencem; a~ classes sim,
ia de regra, encorajarão as formações tendo em vista o que
modo de produção solicitar. t necessãrio que se acrescente
e Gagné expressa de modo confuso seu pensamento: ele nos fa

a em encorajamento de formação de pensadores disciplinados
- --~

?), de artistas e cientistas ou, ao contrário, desenvolver



o pleno florescimento do intelecto e do pensamento humano. Ini
bir esse floresdrrento seria o caso de· usar a expressão "ao con
trário"j quanto a favorecer o desenvolvimento do intelecto,
em que seria diferente à formação de pensad~res, cientistasou
artistas?

Passam despercebidas as relações dialéticas entre
os individuos e as circunst~ncias: onde as circunstâncias•
atuam sobre os individuos e estes sobre as circunstâncias.

o papel da aprendizagem é colocado de modo.genérico
e mi ti ficado: "Aprendizagem não é apenas o fato que se dá naturalmen
te; é também, um acontecimento que ocorre sob determinadas cond-içõe-s que

t ~ -podem ser observadas. Alem disso, essas condiçoes podem ser alteradas e
controladas; e isto conduzã possibilidade de se examinar o processo de
aprendizagem através de métodos científicos. Sendo possível observar es
sas cond í.co es , é possível também desêrevê-·las em linguagem objetiva, bem
como descobrir as relações que existem entre elas e as mudanças que oco r
rem no comportamento humano através da aprendizagem, que possibilite f a
zer inferências a respeito do que foi aprendido". (Gagné, 1973, p. 2).

Aqui, ~ma pseudociência que pretende explicar o to
do pela parte - a aprendizagem pela psicologia. Fazendo da
ciência psico16gica instrumento de controle das mudanças indi

iduais, está o autor a dar respostas parcializadas e t~nden
iosas dos problemas de aprendizagem que se colocam acima de

um contexto material, social, politico.

Quando Gagné se posiciona favorável ao uso de "méto
os cientificos" do controle do ambiente para favorecer deter
inadas condições de aprendizagem, deixa claro um autoritaris'-
o na sua abordagem. Elaboramos a mesma pergunta que Alvite

(1971, p. 104) faz quando critica os métodos Skinnerianos:
- Quem controla o controlador? Sem uma visão concreta dos ho

ens e das relações de produção, deixandode fora as implicações da
estrutura social na aprendizagem, est.aríarros, cem Gagné; a produ
zir uma "ciência" para justificar os interesses da classe eco

omicamente dominante.

116



Gagn~.acredita no controle das condições de apre~
dizagem e na formaçâo de determinadas per~ormances indivi-
duais: "O tipo de modificação a que se dá o nome de aprendizagem mani

festa-se como alteração no comportamento e infere-se que a aprendizagem

ocorre, comparando-se o comportamento possível antes de o indivíduo ser

colocado em situação de aprendizagem e o comportamento apresentado após es

ta c í r cunst anc í a . A modificação pode ser. e o é frequentemente, um aumento

de capacidade para alguns tipos de performance". (Gagné, 1973, p. 3).

Supondo o controle e a manipulaçâo para formar de
-erminados tipos de homens~ ,Gagné fornece explicações psicolQ
gicas que pretendem dar conta da aprendizagem como um todo .
. lém de tomar a parte (uma determinada psicologia) pelo todo,
~ornece explicações do comportamento que se adequem ~s posi
~ões da ideologia dominante. O controle e amanipulaçâo repre
-entam o favorecimento de medidas repressivas na educação .
. lém do que os homens aprendem na sua prática cotidiana inde

endentemente de situações experimentais laboratoriais que
~onstituem um ac~nte ~ liberdade.

Gagné deixa de ver os homens em conjunto, numa de
~erminada sociedade. Aqueles que têm acesso ~ escola e que se
-ubmetêm ~s suas especiais condiçõ~ ~ apre~dizagem explic~m
a aprendizagem de todos tomados abstratamente.

A Psicologia de Gagné na Psicologia Americana - Ga.s[
_e, para situar os seus principios de aprendizagem, parte da
~ilosofia praticada·t~adicionalmente entre os estudiosos ame
~icanos: o pragmatismo. As idéias que considera historicamen
~e inportantessâo as que se referem a evo.luç âo da ciência do compo.!:
-amento: o associacionismo de Stuart Mill; acrescido das no
vas interpretações "algo distintas à tradição assoc í ac í.onísta".(p.7).

':eWilliam James e John Dewey; a aprendizagem por ensaio e
erro de Edward L. Thorndike, acrescida pelos trabalhos de
_dwin R. Guthrie, Clar~ Hull e B.F. Skinner; a resposta condi

ionada de pavlov e John B. Watson, acrescida pelos traba-
_hos de .Kimble; a aprendizagem de associações.verbai~ de ·Her
ann Ebbinghaus; os trabalhos de Robison, Mc Geoch, Melton
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..dewood e Postman i o "Ln si.qht " de tradição gestal tista de
'~rtheimer, K6hler, Koffka e ainda considerados os trabalhos

':eHarlow.

Gagné nao está preocupado com o .possível inter-rela
=ionamento das várias abordagens ou modelos de aprendizagem
:~ui mericionados. Reconhece sem explicitar quais sejam, que
xistem outros quadros para.explicar a aprendizagem. Sem ci

-ar autores como Freud, Adler, Jung, ou psicanalistas mais
- dernos, sem se referir nem mesmo aos trabalhos de Jean
_iaget, restringe-se ao co~pattamentalismo e por ele constrói
=eu quadro explicativo da aprendizagem.

Assim, sobre a base teórica do comportamento indi
idual obtido mediante estimulação controlada, Gagné elabora
i moda da ciência americana, seus ·oito (8) tipos de aprendi-
_agem que passaremos agora a caracterizar. Nessa caracteriza

ão que faremos para posterior análise, extraimos suas pró
_rias palavras, na explicação de cada tipo de ·aprendizagem, em
~~ferentes passagens de sua opra em estudo:

"Tipo 1: Aprendizagem de sinais: O indivíduo aprende a dar
a resposta geral e difusa a um sinal. É o clássico reflexo condiciona-

o de Pavlov (1927)". (Gagné, 1973, p. 50). As respostas são de cu
::...o emocional. "Trata-se de aprendizagem que apresenta verdadeiramente

caráter involuntário e diz respeito a resposta que nao se acham sob
controle voluntárid' (cf. Kimble, 1961, p. 1961, pp. 44-108) . (Gagné,

973, p . 30).

"Tipo 2: Aprendizagem de ·tipo Estímulo-Resposta. O indivíduo
aprende uma resposta precisa a um estímulo discriminando. O que se apre~
de é uma conexão (Thorndike, 1968), ou uma operação discriminada (Skinner,
1938), algumas vezes também chamada reação instrumental (Kimb1e, 1951)".
(Gagné, 1973) p , 50). "A reaç ao obtida por esse meio é um alo razoaveLmen
te preciso) definido) ·muscu~ar e bem diferente das respostas generaIiz!
das·e emocionai;;que caracterizam o reflexo condicionado de PavIov".
Trata-se (•..) "de uma aprendizagem mo t ora'". (Cagne, 1.973,pp. 30-31).
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"Tipo 3: Aprendizagem em Cadeia. O que se adquire ~ uma ca-
eia de duas ou mais conexões entre estímulos e respostas. As condições p~

ra esta aprendizagem foram descri~as por Skinner (1938) e por outros, es
pecialmente Gilbert (1962)". (Cagne , 1973, p. 50). '~is as condições que
parecem ser necessárias:

1 - Os elos devem ser estabelecidos anteriormente (..•);

2 - ~eve haver contigUidade entre cada elo e o s~guinte (•..);

3 -.Qu~ndo as duas condições anteriores estão atendidas, p~
de-se verificar que a aquisição de uma cadeia não ~ um
processo gradual, mas que ocorre de uma so vez
n~, 1973; pp. 35-36)~

(•.•)" (Ga,&

•
"Tipo 4: Associações Verbais. É a aprendizagem de cadeias ve.E,

bais. Basicamente, as condições se assemelham às das outras cadeias (mot~
ras). Todavia, a presença da linguagem no ser humano dá um certo relevo
a esse tipo de aprendizagem, porque os elos internos podem ser seleciona
dos do vocabulário pre~iamente assimilado pelo indivíduo (cf. Undewood,
1964)". (Cagne , 1973, p. 50).

(.•.) "As condições para a aprendizagem de
erbais desse tipo sao as seguintes:

cadeias

1 - Uma conexão Ee R deve ter sido anteriormente aprend!
da (•..);

2 - Outra conexão Ee R deve ter sido aprendida: a que ca
pacita o indivíduo a associar (...);

-- -,- - ---t

. 3 - Uma conexào em código deve existir, isto é, deve ter sido
aprendida anteriormente, para que a cadeia se
com facilidade (•••);

estabeleça

4 - A cadeia deve desenrolar-se em sequincia, de maneira que
cada Ee R seja contíguo no tempo com o seguinte; em
outras palavras, a contigUidade é necessária à aprendiz~
gem (.•.t' (Cagne , 1973,p. 37).

"Tipo 5: Aprendizagem de Discriminações Núltiplas. O irY.!ividuo
.aprendea dar diferentesrespostasIdcntíf icadorasem relaçãoa d í f ercn tcs esrImilos , qup,



o entanto, devem assemelhar-se fisicamente em maior ou menor grau. Embo
ra a aprendizagem de cada conexão estímulo-resposta seja uma ocorrência do
tipo 2, as conexões tendem a interferir nafixa~o umas das outras (cf.e

Postman, 1961)"" (Gagné, p . 50).'

( ... ) "Em poucas palavras as condições para realiza
çã:>. da aprendizagem discriminações múltiplas são as seguintes:

•
1 - Cadeia de característi~ individuais que associam cada es

tímulo distinto a cada resposta específica devem ser apre~
~didas, o que implica, naturalmente, na aprendizagem pr~

via da conexão Ee -'R que diferencia os cstím~lo~, bem
como das respostas correspondentes aos nomes. (No caso de
automóveis americanos, estes são em geral escolhidos por
serem ao mesmo tempo familiares e característicos).

2 - A fim de assegurar fixação, devem ser tomadas medidas que
reduzam. a interferência. Para isto, empregam-se vários mé
todos. (...) O'objetivo de tais métodos, de maneira g~
ral, é estabelecer a maior distribuição .po ssIve L entre os
estímulos". (Gagné, 1973, pp. 35-40).

(.•.) "Tipo.6: Aprendizagem de Conceito - A pessoa que apren-
de adq~ire a capacidade de dar uma resposta comum a uma classe de estímu
Ias que podem diferir uns dos outros de maneira mais profunda quanto a
aparência física. Assim, ela se torna capaz de dar uma resposta que iden
tifica toda uma classe de objetos ou fatos (cf. Kendler, 1964)".
1973, p. 51).

(Gagné.

(•..) Aprender um ~onceito significa aprender a responder a
•estímulos em termos de propriedades abstratas, tais como cor, forma, pos!

ção, número, como opostas a propriedades físicas concretas, tais como· com
primento de onda ou intensidade específicas". (Gagné,l973, p. 41).

(••.) "Corno exemplo podemos focalizar a maneira pela qual uma
criança aprende o conceito de meio. Inicialmente, apresentam-lhe uma
rie de blocos (•••)" (Gagné, 1973, p. 41).

Bihliotec a Fac6
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liAs'condições para a aprendizagem de conceitos sug~
. os no exemplo, são as seguintes:

1 - A parte estimuladora da cadeia, por ~eio da qual o bloco
do meio ~ diferenciado dos outros dois do conjunto, deve
ter sido previamente aprendida, assim como a parte da ca
deia relativa ao código interno, permitindo então ao indi
..•íduo verbalizar a palavra 'meio' (ou qua Lquer outra pa l.a
vra que desempenhe a mesma função)~ A parte relativa à

resposta deve tamb~m ser obtida (dizer meio ou apontar).

t

2 - Uma certa 'variedade' de situações estimuladoras deve ser
apresentada incorporando a prioridade conceitual - -a ser
aprendida, a fim de que esta propriedade possa ser discri
minada em sua representação interna:

3 - Em virtude desse processo de discriminação necessitar de
uma certa variedade de situações estimuladoras diferentes,
a aprenaizagem,de um conceito inteiramente novo pode em
algumas circunstâncias, ser um processo gradual". (Gagné,
1973, p. 43).

(...) "Tipo 7: Aprendizagem de Princípios - Em termos mais
5imples~ um princípio ~ uma cadeia de dois ou mais conceitos. Funciona p~
~a controlar o comportamento da maneira sugerida por uma Regra verbàliza -
~a, de tipo 'se A, logo B' onde A e B são conceitos. Todavia de

e ser cuidadosamente diferenciada da simples sequ~ncia verbal: 'Se A, 10
50 B', que naturalmente pode ser aprendida no tipo 4". (Gagné, 1973, p;51)-.

(•••) "Assim as 'condições para a
_e princípios parecem ser as seguintes:

aprendizagem

1 - Para se ligarem, os conceitos devem ter sido aprendidos
anteriormente. (.•.) Em termos mais simples, quando um
princípio est5 sendo aprendido, o indivíduo ji deve domi
nar os conceitos que estao sendo encadeados.

2 - Considerando-se satisfeita esta primei.ra condição, o pr~
cesso de encadeamento torna-se bem mais simples .-Em -g-eral



o princIpio ~ enunciado verbalmente, como, por
'O pronome cada leva o verbo no singul.ar'.

exemplo:

3 - Nessas circunstintias, a aprendizagem de um princIpio se
realiza em uma só ocasião". (Cagne , -1973, pp . 45-46).

(••.•) Tipo 8: Resolução de Problemas - A resolução de probl~
as e um tipo de aprendizagem que requer elementos internos habitualmente

chamados de pens~mento. Dois ou mais princípios anteriormente adquiridos
são combinados de maneira a produzir uma nova capacidad.e que se pode indi
car como dependente de um princIpio de ordem superior". (Gagné, 1973, p.
51).

(...) "Grande numero de condiç6es po~em ser identic .
=icadas como essenciais a esse tipo de aprendizagem:

1 - A pessoa que aprende deve ser capaz de identificar os tra
ços essenciais da resposta que será a solução, antes de
chegar a ela. (Alguns ~esquisadores dizem
diz precisa ter um objetivo).

que o apren-

2 - Os princípios concernentes, que haviam sido aprendidos an
teriormente, deverm ser lembrados .•.

3 - Os princípios lembrados combinam-se de maneira que um no
vo princípio apareça e seja aprendido.

4 - Os degraus ou etapas individuais envolvidos na solução de
problemas podem ser muitos e por isso o ato completo
vezes leva algum tempo para se realizar. Entretanto, par~
ce ~laro que a solução chega de repente, corno uma cente
lha de insight.

.- - ----- t

(.:.) A resolução de problemas resulta na aquisição de novas
"déias que multiplicam a aplicabilidade dos princíplos previamente apreE.
idos". (Cagné , 1973, pp. 48-49).

Fizemos estas longas citaç6es extraindo a caracteri
=açao dos 8 tipos de aprendizagem ~~Gagné, que estão descri
os pormenori.zadamente em sua obra "Como se realiza a - a-pre~
izagern" (1973), para melhor analisarmos os pontos fundamen
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~ais de seu pensamento. Ternos três maiores destaques a fazer:
o primeiro, relativo ã concepção de conhecjme~to; o segundo,
~elativo à lógica e o terceiro com relação ao enfoque psicolQ
;ico. •

A crítica mais séria que fazemos é relativa a concepção do
conhecimento; nesse particular, nos centramos na
sao do conceito .•

apreen

Em Gag~é, apos gradativas etapas, os conceitos se
elaboram nas mentes dos alunos, para urna posterior .capaci t.a

ao para a resolução dos problemas. Desse modo, ele dissocia
~eoria e prática embora articuie mecanicamente os momentos .

•
Partindo de uma concepção mecanicista, favorece a

=ealização gradativa da aprendizagem de sinais, estímulo-res-
- sta, em cadeia, asaoc i aç ôe's verbais, discriminações mú Iti.

as, e então, a aprendizagem dos conceitos, em seguida dos
_~incípios mais a~plos, para uma·posterior resolução dos pro

:'emas.

Gagné identifica realidade com o fenõmeno; conceito
om aparência, além de desarticular metodicamente teoria e

_rática (a esse respeito basta que se observe os sete primei
=os princípios em contraposição com o oitavo) .

Ao contrário dessa concepção parcializad~, fetichi
ada do real, concebemos de um outro ângulo a apreesnao cien

_!fica dos conceitos. Basta que partamos de um método de cara
~er totalizador que favoreça a articulação todo - parte - to
~o; açao - reflexão - ação; empIrico - abstrato concreto.

Concebemos que o mundo fenomênico nos apresenta ime
'atamente, não a$ coisas, o conceito, mas a aparência das
oisas. O conceito para ser elaborudo, subtende partir des
e aparente, empírico, a realização da reflexão (o détour de
osik, 1976) para só então, tent.ar captar o que se esconde atrás
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os fen6menos, captar a ess~ncia, a coisa em si que nao e
ransparente, conhecer-lhe a estrutura, decompor-lhe e apree~
er·o real.

t; Kosik quem nos adverte: "O mundo real, 'oculto pela pse~
oconcreticidade, apesar de nela se manifestar n~o i o mundo das condi-

ções reais em oposição às condições irreais, tampouco o mundo da transp~
rência em oposição à ilusão subjetiva: é o mundo da práxis humana. ~ a
compreensão da realidade humano-social como unidade de produç~o e produto
de sujeito e objeto, de g~nese e estrutura". (Kosik, 1976, p. 18).

t; ainda Kosik quem nos auxilia a criticar Gagn~r
~ ando se refere ao fisicalismo positivista, posição filosófi
~a que em última instãncia acaba por orientar posturas epist~
-ológicas como, a do autor que ora criticamos: "A imagem física
~ista, do positivismo empobreceu o mundo humano e no seu absoluto exclusi

smo deformou a realidade: reduziu o mundo real a uma única dimensao
e sob um único aspecto, a dimensão da extensao e das relações quanlitati

as. Além do mais cindiu-se o mundo humano ao erigir em realidade única
mundo do fisicalismo, o mundo dos valores reais idealizados, da exte~

são, da quantidade, da mensuraç~o, das formas geométricas,' enquanto o mun
o cotidiano do homem foi declarado ficção.

(..~) O fisicalismo positivista é responsável p~lo equívoco
~e ter considerado uma certa imagem da realidade como a realidade mesma,
_ um determinado modo de apropriação da realidade como o único autêntico.

om isso, em primeiro lugar ele negou a inexauribilidade do mundo objeti
ro e sua Lrredu t í bIlLdáde. à ciência, que é uma das teses fundamentais do

terialismo; e em segundo lugar empobreceu o mundo humano por ter reduz~
o a único modo de apropriação da re~lidade a riqueza da subjetividade h~

na, que se efetiva historicamente na prãxis objetiva da humanidade",
.'osik, 1976, pp. 24-25).

- O segundo ponto de nossa anãlise diz respeito a dimensão
l6gica do processo 40 conhecimento que se expressa em

'Gagn~.

Os principios lógicos que orientRmGagn~ sao for-
is. Falando sobre. a aprendizagem de pri.ncLp i os ele ex
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cre ssa isso muito claramente: "Em termos mais simples um princípio
a cadeia de dois ou mais conceitos. Funciona para controlar o compoE

ente de maneira sugerida por uma regra verbalizada, de tipo 'Se A, 10
B', onde A e B são conceitos". (Gagné, 1973, p , 51).

I. ~

Percebemos um Gagné preso aos princípios de identi
não contradição, do terceiro excluído, buscando g~

, .
.perman~nGia da realidade. Em filtima instância, a pe~

-_~nciade urna realidade social contradit6ria. Nele o

=1e, da
_tir a

pensa
"'tometafísico se superpõe ao' real. Nele percebem.os urna ar

entação do tipo modus tollens, cujo antecedente aparece co
a congectura da exist~ncia de um consequente: "Se A, logo

nde Ã. e B sao cõricelto-s".-Ondea falsidadede um, implica na falsida
:::de outro.

A l6gica formal nega as contradições intrínsecas ao
-ali e e formal porque, ao contrário da l6gica dialética, co
-ecida corno dos contefidos, prende-se às formas. Vejamos o
e nos diz Álvaro Vieira pinto '(19 69) a esse respeito: 'IA ló

_ a formaliza-se, para a compreensão metafísica, porque se produz a ci
o deslocamento do conteúdo da forma: enquanto pelo cont:údo, que na

cretude d í aLe t í.c a tem de' representar a mobilidade da realidade, a Ide.ía

processo em si mesma, pela forma, enq.uanto simples abstração do espi
o, pode ser considerada invariável". (pp. 193-194).

Ainda a respeito de 16gica formal, l6gica dialéti
=, pinto se expressa de modo muito adequado, a auxiliar-nos

crítica à l6gica de que Gagné se utiliza:

"As operações lógicas formais tornam-se' operações sobre
.t,

'os, quer verbais e dotados de significado linguístico, quer :convenci~
- s e abreviados, como letras, funtores e operadores. A lógica assume o

rSl.m

ecto de uma manipu13ção de sinais, de acordo com regras preestabelec1
-5, que dispensa afinal o cérebro humano, podendo ser realizada por

nas ou computadores eletr~nicos.

-ma

( ... ) Nenhum desses traços se encontra lia lógica dialética,
exclui a opéracionulidade externa dos conceitos, porque exige a capt~
d stes no conteúdo e nas relações int rnas que entretêm com outros
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coqceitos. A lógica dialética é assim, a lógica do aprofundamento da rea
lidade, da intençao oposta à da extensao, e visa a servir para a explic~
ção dos fenômenos objetivos, e não à sua simples figuração pata fins op~
ratórfos". (pp , 194-195).

3 - A abordagem de Gagn~ pode ainda ser criticada por restrin
gir-se a explicações de duvidoso m~rito psicológico. No
seu comportam~nto~o homem ~ tr~tado como objeto manipul~
vel,.moldável e controlável. Aqui cabe, perfeitamente bem,
a crítica política que Alvi·te (1981)", faz a sk í nner s

1IOra, mesmo se reconhecendo que os homens são afetados pelo..
ambiente,. há uma .enorme-diferença entre receber influência de forma aci
dental, não planejada, e ser condicionado por meio da manipulação cons-
ciente, programada.

Fica a idéia de que uns homens são livres, são capazes de con
icionar, enquanto outros são manipuláveis; não autônomos, mas com compo~

~amento modelado.

Surgem, entao, questoes do tipo: o que dá o direito, o prí.v í

:égio, a uns de terem o domínio sobre os outros, de decidir~programar o
-ue é melhor para eles? Por que sujeitar o homem a um condicionamento que
:gnora o seu aspecto criativo? E ainda: como abondonar uma análise do con
~exto sociopolítico e econômico em que o homem está inserido: da interfe
-ência de$se contexto sobre ele e d~ sua interferência nele? Como acredi

ar que um grupo de eleitos defenderá os interesses da maioria - ao reco r
~er à ciênci.a, à tecnologia - ao invés de defender seus próprios interes
=es? Como esquecer que, numa sociedade de classes. não se pode pensar o ln

\~víduo independente de sua classe?" (p. 113).
.r,

Tomamos as críticas de Alvite a Skinner enquanto re.
_esentante do behaviorismo mas não pretendemos aqui comparar
:nner e Gagn~. Gagn~ não se limita ãs conclusões skinneria

embora delas se utilize, como se utiliza de instrumentos
_~agógicos skinnerianos. A instrução programada, as máquinas

ensinar, por exemplo, produtos da experiência "científi
de Skinnet, são apresentadas por Gagné". (1973, p. 22) co
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sugestões par.a o ensino. A.lém disso, sua abordagem se si-
- a na mesma linha de manipulação, controle, condicionamento

comportamento individual.

Daremos por concluidas nossas con sí.de racôe s sobre
- gne analisando sua concepção de sistema educacional. Para
_sso, retiramos três trechos do Capítulo 9 da mesma obra "Co

se realiza a Aprendizagem"; o primeiro diz respeito aos ob
-etivos do sistema educacional, o segundo a uma definição de
-~stema educacional e o terceiro diz respeito ao que Gagné
__tende por "uma "classe inferior" de sistema, seu sentido mais
_specífico. Tomemos cada um dos trechos para, em seguida, pro

edermos a análise:

1 - "Um sistema educacional destina-se a provocar modifica-
ões nas capacidades e atitudes dos seres humanos. Na verdade, nem todas

as mod í f Lcacoe.sque se operam desde a infância até a idade adulta e produ
-iva s~o da responsabilidade da escola. Algumas, como as modalidades de
~elacionamento com outros seres humanos, inclusive com·os pais, t~o pr~
ocemente estabelecidos, e os tr~ços indeléveis de caráter, como honesti
ade, ansiedade e tenacidade, sao fortemente influenciados pelo ambLe nte
o lar e pelas pessoas que cercam o indivíduo. Outros sao determinados, em
arte, pela filiaç~o a organizações religiosas e pela instrução ai r~ce

.ida. Mas a maior parte das modificações de comportamento, e particula!
ente aquelas que se identificam cornoos fundamentos da performance rela
iva ao trabalho ~ocialmente ~til,é geralmente considerada como resutan

te do sistema educacional. ~ esta organizaç~o social que deve transformar
as crianças pequeninas e inteiramente dependentes ~ladulto que, à sua ma

I

neira pr6pria, leva um tipo de vida que o satisfaz em grande parte porque
~ontribui para a realização dos objetivos da sociedade". (p. 213).

2·- "Para começar, "é necessário definir o que significa um
sistema educacional. O sentido mais comum desta expre~s~o dá maior ênfase
à organização de um .sí.s t erm de escolas pertencenteSa um determinado dís t r í- . --. ""to geografico, presidido por um superintendente das escolas, que e respo~
sável por um consel.hoadministrativo eLe í to. Nesse sentido do termo, po-
de-se cít ar , entre os que existem, o Zenith C'í t y , SchooI System ou Erie
County School System. Ou alnda, na medida em que se a um estado a respo~
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bilidade de administraç~o de todas as escolas dentro de seus limites,
demos citar os State Educational Systems (Sistemas Educacionais Esta-
ais). Em sentido um pouco diferente, pode-se falar de um sistema educa

ional nacional. Qualquer um dos anteriormente citados ou mesmo todos, p~
-e ser contido nesta 'classe de ordem superior' de Sistemas Educacionai&"

. 217). (Uma nota é acrescida dizendo tratar-se esta, da realidade ame
-·cana).

3 - "Este· capítulo refere-se, todavia, a uma classe inferior
-e sistemas educacionais. Queremos dizer com isso que se trata da arreg!
-entaçao de pessoal e da organizaç~o das condiç~es n~cess~rias que acar
~etam no ser ~umano as modificaç~es que podem ser atribuidas ao processo
"e apre-üdriage-fi-e-queTr-anSIormam uma criança dependente em um adulto com
ondiç~es de vir a ser. um membro produtivo da sociedade. Em outras pal~

as, o siste~a educacional é aquele cuja miss~o essencial esti ligada a
- rendizagem do indivíduo". (p. 218).

Passemos as análises. Na verdade, o primeiro eo ter
::eirotrechos estão .int.r í.nsecarre nt;e relacionad,?s, '0' que reflete a coe
~ência interna do pensamento do ·autor. Quer dizer, os grandes
: jetivos do sistema educacional dizem respeito ao individuo,
-ao a coletividade esc~larizável. -

Com relação ao trecho 1 f6calizarernos nossa análise
caráter idealista de concepção de homem e de mundo do au

- r, na desvinculação das idéias, das condições materiais de
'da. Gagné atribui as modificações do indivíduo nao apenas a

:5cola, mas a família, religião etc. Entretanto, nao percebe
~ articulação dos orga~ismos da sociedade civil com as deter

'nações da estrutura ~~onômica da sociedade. Por. outro lado,
- sistema educacional e visto cOrno aquele que transforma as
=rianças dependentes em adultos úteis à sociedade. E aqui in
_agamos: de qual sociedade ele nos fala? Útil a que classe PQ

~ítica? A dependência é v\ista no seu prisma ps icológico; um
"

a ulto oprimido socialmerite não conhece também autonomia e li
erdade.

i
. )



Falar na realização dos objetivos da sociedade, qu~
essa sociedade e uma sociedade de classes, burguesa, seu

jetivo básico é a acumulação de capital. E este é o propósi
de um sistema educacional para Gagné-pre~arar as crianças

~-ra a realização da acumulação capitalista.

Com relação ao trecho 2 observamos que Gagné carac
zer í za superfir.ialmente o sistema educacional dos E,EUU, que
; definido apenas em termos administrativos. Não há a obser

~cia das firialidades do sistema, da coer~ncia interna dos
=aus escolares, da coerência externa da relação contextual
-cio-econômica e política, nem da unidade das formas de orga

- (12) -
_Z .çao.

Além de insuficiente sua análise de sistema, nao se
e (pela particularização das condiçôes americanas), preten

~er generalizaçôes para outras-sociedades com histórias dis
~_tas e especificidades concret~s diferentes.

Co~ relação ao'trecho 3, além da observação da con
=_çao idealista ~ genérica de homem e de mundci, quando nos

":=.:aem "ser hUITtano","vir a ser um membro produtivo" sem es
_~ificar que homem" qu~ características estruturais essa so
~edade apresenta; além do desvio do enfoque educativo da so
_edade para o indivíduo como forma de justificar as contradi
=es da estrutura social, podemos observar que Gagné comete o

ívoco de pretender formar pela escola as pessoas, para atll~
no processo produtivo. E aqui podemos afirmar que as clas

_s trabalhadoras não são necessariamente formadas pela esco
_~. ~ possível que numa sociedade desenvolvida como a americ~

•
: grande número dos trabalhadores com especialização técni
- de nível médio, sejam formados pelas escolas. Além disso,
- próprias empresas se encarregam de favorecer estágios, cur
s e especializações. O que nos assusta nessa ~elação escola

2) A esse respeito veja-se Savianni, Denerval - Educação Brasileira-~~s
trutura e sistema - S~o Paulo - SaraivR - 1978, pp. 72-75.
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_ b;'al::Elhoé que se inverta a responsabilidade da formação das
essoas. Apenas numa sociedade igualitária essa relação pod~

=:a estar bem articulada. O alto nivel de desenvolvimento de
a sociedade capitalista pode também, no favorecimento de um

=aráter dual para escola, formar para o mando e para a execu
-ão. Numa sociedade capitalista de economia em baixo nível de
-esenvolvimento de suas forças proqutivas, observamos clara
-ente que os trabalhadores nao são formados pela escola. Nes
ses casoS as formaç6es ~os trabalhadores independem da escola.
~sta nossa observação advém da necessidade que sentimos de
~e?mistificar a escola. E com isso, desmistificar o ideário
urguês de que os trabalhàdores nao ganham bem porque nao sao

- -- --~ ._-- _._. _. - __ o -

escol~rizados; ou ao contrário, o sistema meritocrático que
v isa garantir a nivel de discurso, melhores empregos por maior
~rau de escolarização.

Com todas essas nossas reflex6es em torno de Gagné
.odemos concluir que ele favorece estudos de base _psicológica
-e duvidoso mérito; urna percepção da realidade de forma imo
ilista; o homem corno ob j et.ivoman i.pu Láve L: a escola como uma

·nstituição acima das classes sociais. Enfim, favo..f,ece uma.
análise p~rcial da realidade ~ portant~ falsa, que o situa en

re os est~diosos idealistas, conservadores e favoráveis ao
desenvolvimento capitalista das sociedades nesse sentido, fa

orável ao individualismo, à compe t í.c âo , às forma s de explora
çao e dominação para o objetivo maior da acumulação do capi
tal.

John Dewey -\AS numerosas obras de Dewey, sua impo~
tãncia histórica e o i~or filosófico de seus estudos, leva-
ram-nos a desenvolver esse item por partes apresentando: urna

-o •

breve introdução geral, seus ternas básicos, e uma critica as
suas temáticas (enfatizando a concepção de Natureza e Socieda
de) . ~

{
a} Uma breve introdução - John Dewey nasceu em Bur

lington (Vermont) nos EEUU, em 1859 e foi a maior expressao
do pensamento filosófico americano.
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Leitor das idéias de seu tempo, de sua sociedade
~ e florescia para um pleno desenvolvimento capitalista, ela
- rOliurnateoria da'educação.que a ela se adequava e resolvia
~eoricametne seus problemas. •

Â prática, à atividade, à experlencia deu profundo
, (13)~elevo e base em seus pensamentos .
•Como te6rico educacional do capitalismo, elaborou

ro~ndas critic~s ~ educação tradicional feudal~14) na sua
-ltima expressão escolástica, fazendo dessa oposição, o cen
~ro de suas discussões e inspirações renovadoras para a socie
~ade nascente sob novos modos de produção .•

A criança, a grande descoberta para o mercado bur
;ues, recebeu dele uma atenção especial; em função dela se-
~iam criados novos métodos de ensino, novo tratamento curricu
_ar, uma nova escola.

A indústria, novo campo de trabalho da sociedade,
_nspirou a Dewey a,redefinição dos rumos da educação que se
~ia técnica e humana, uso e pens~to, prática e reflexiva,

(13) Embora Dewey tenha dado profundo relevo à prática em seus pensmen--
tos, sua concepção de educação não revela a necessária unidade dia
lética entre teoria e prática. Vazquez (1968, pp. 210-215), nos aj~
da a perceber a concepção desvirtuada de práxis no pragmatismo: liA

história do pensamento filosófico mostra também um modo de conceber
as relações entre teoria e prática sob uma forma que não passa do
ponto de vista do senso comum, depurado de seu aspecto rudimentar e
alcançado ao nível de doutrina filosófica; tal, é o ponto de vista do
pragmatismo. Seu pratici~mo se põe em evid~ncia, principalmente, em
sua concepção da verdade; do fato de nosso conhecimento estar vincú
lado a necessidades práticas, o pragmatismo infere que o verdadeiro
se reduz ao ~til~ com o que solapa a própria ess~ncia do conhecimen
to como produção na consci~ncia cognoscente de uma realidade, embori
só possamos conhecer essa realidade - reproduzI-la idealmente - em
nosso trato teórico e prático com ela. ~ preciso dizer, por outro l~
do, que fiel ao ponto de vista do senso comum, do homem da rua, o
pragmatismo reduz o prático ao utilitário. com o que acaba por dis
solver o teórico no ~til. (pp. 211-212).

(14) Interessantes criticas ao escolanovlsmo, ao caráter reacionário da
pedagogia da existência, ao caráter mascarador de rccomposiçào- heg~
m5nica da Escola Nova, encontramos em S3via~i, Demerva1, Escola e
Democracia - são Paulo, Cortez e Autores Associados, 1984.
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atributos estes.de impossível conviv~ncia unit~ria numa socie
"ade capitalista. O qualitativo funcional é um atributo q e
em lhe caracteriza, pela pr6pria divisâo atomizante dos tra
alhos.

À escola, o grande instrumento da .educaçâo deste mo
ento hist6rico, em detrimento da igreja (que tem agora i po~

~ante, mas secund~rio papel), caberia a tarefa de formar ho
-ens integrados na nova sociedade. Os valores difundidos nes
sa nova sociedade serviriam para desfazer (a nível do discur

o) as injustiças sociais e,Gonstruir uma democracia onde a
portunidade para todos fosse uma possibilidade de mobilidade

social e de uma digna sobreviv~ncia e participaçâo de todos
s seus membros.

Dewey nao s6 redefiniu o papel da escola, mas fa o
=eceu umacompreensao nova para a ciência, reforçando os mÉto
~os experimentais e positivistas do que e posto à prova no
_.sino e na pesquisa educacional. Criou condições para que urna

_sicologia comportamentaiista se desenvolvesse (15) como expli
açâo básica do estudo do aluno enquanto indivíduo e da educa

;ao enquanto mudança.

As idéias de John Dewey sao de uma riqueza rara. De
=otam uma coer~ncia interna racional p~la 16gica (formal) que
_tiliza e pela ~lexibilidade com que desenvolve seu pensame~
-o. Revela uma abrang~ncia integradora de fundamentaçâo pela
~entativa de se servi~ de interpretações bio16gicas, social,
~sicoI6gica, econõmica ~ filos6fica. Reve~a uma aguçada . pe~
_epçâo pela leitura que faz dos' temas b~sicos que o capitali~
-o solicita como interpretações. Tratemos de seus temas b~si

os:

(15) Apesar de 'suas críticas às f ormas rotineiras de educar: ao
adestramento, hab í t os , .:10 mecanismos em muito seu pensamento
ao desenvulvimento de modos comportamentals de educar.

treino,
serviu



b) ~emas básicos:

1. A unidade lógica formal da vida, experiência e aprendizagem

•Corro!:omburguês, Dewey orienta seu trabalho pela Natu
reza. E e p~la percepçao da natureza em experiência continua,
que dá a todos os corpos do universo a condição de experien
ciadores. Segundo ele, a experiência fisica restringe-se a•
ação e reação dos corpos; a experiência biológica amplia essa
capacidade pelo esforço de conservaçãodispendido pelos sere~
e a experlencia humana encontra na reflexão a capacidade de
reorganização intencional do sentido da vida. (16)

t Vida, experiência e aprendizagem sã~ em Dewey, pro
. .

cessos simultâneos: enquanto vivo, experimento e aprendo. Dai
.ao fazer sentido conceber ~ducação corno preparação para a vi

a. N~o vivemos, experimentamos e aprendemos em momentos dife
entes. A vida ~ toda uma sorte ~e experiência e uma continua

apz endi.zaqem ..A diferença .entre a aprendizagem infantil e a
adulta ~ uma questão de grau. A própria situação infantil de
~enos experiência pela própria condição de menor vida dá a
criança uma mai~r capacidade de aprender, por sua maior pIas
~icidade,. uma maior força para se desenvolver, por sua imatu
_idade, um maior poder com outros, pela sua maior dependência.

Mais e melhor educação no sentido de vivermos· inte
_igentemente o curso de nossas vidas ~ o próprio s~ntido da
educação.

Educação e, assim, um processo de reorganização con
~ínua da experiência, no sentido de estágios superiores de vi'

a para o homem e a humanidade.

(16) A esse respeito veja-se especialmente: Dewey, J. Democracia e Educ~
ç50 - S~o P~ulo, Comr~nhia Editorn Nacjonal, 1959 e Dewey J. Virla~ e
Eduençio - S~o Paulo, Melhoramentos, 1964, com interessante estudo
introdut6rio de Anisio Teixeira.
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2. Escola e sociedade(17)

Não havendo oposição entre individuo e sociedade,
ewey acredita que o individuo pode viver em harmonia com a

-ociedade, colaborando para uma vivência melhor, participati
:a e democr~tica.

Os individuós serao formàdos pelas escolas. Nos tem
s primitivos não se fazia necesária a criação de um meio es

-ecial para a educação. Aprendia-se diretamente com a vida so
=ial, por um processo natural de educação, a,imitação. Com a
-rescente cqmplexidade da,sociedade tornou-se necessário a
r íacâõ de uiri méí.o 'especializado para fazer face à formação
~s novos membros da sociedade, a escola.

A escola criada, conseguiu historicamente nos siste
=s-escravocrata e feudal, artificializar-se e dissociar-se
~ vida. Os programas escolares foram impostos às gerações jQ
ens e os métodos de ensino desconheciam a psicologia infan

_:.1.

A nova socieqade industrial capitalista precisou de
a nova orientação escolar. Dewey encontrou para a escola

_res funções básicas: simplificar, burificar e integrar.

O crescente acúmulo ae conhecimento adqu i rí.do pela
.umanidade solicitava da escola o papel de selecionar as temá
-icas prioritárias para o aprendizado dos jovens.

Os erros da ~xperiência humana faziam crer a Dewey,
que nem toda expe rLôncí-a fosse educati va i restava assim à es

ola o papel de livrar as crianças e jovens dos elementos con
siderados socialmente maléficos.

(17) A esse respeito, veja-se especialmente: 'Dewey, J. Democracia e Educa
ç;o - Sao Paulo, Cornp anh í a Editora Nacional, 1.959 e De•..•ey J. Vida e
Educaçio - S;o Paulo, Melhoramentos, 1964.
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As crescentes id~ias separatistas conflituosas de
ram a escola seu terceiro papel: harmonizar, integrar, fazer
da vida escolar urna experiência comunitária que favorecesse ao
indivíduo um aguçado compromisso social.

3. Imprecisões terminológicas em
to, adestramento e informação
. - (18)lncompletas de educaçao .

torno da educação: treinarecn
como formas preliminares e

o treino implica nu~a id~ia de educação corno prepa
"

ração para a vida. Num momento se treina, noutro se vive; a
nova concepção de educação o considera corno urna forma incom
pleta de educação.

o adestramento, implica numa confórmação de hábitos
exteinos; a nova educação solicita urna visão da capacidade de
reaçao interna do indivíduo ao que lhe ~ externamente coloca
do.

A informação impli~a numa face ta das solicitações h~
anas de conhecimento; no aprender, adquire-se mais que a me

ra informação. Adquire-se urna atitude frente a ela e ainda a
ossibilidade de deter habilidades através deLas ,

Educação tem, assim, um sentido mais abrangente ~
ital, do que a$ formas aqui expostas~

4. Necessidade de integração dos conteúdos do ensino(19)

A escola na sua históiia separou a educação da vi
da. Os conteúdos escolares, justapostos à vida da criança,

(18) A esse respeito, veja-se especialmente: Dewey J. Democracia e Educa
cio - S~o Paulo, 'Companhia Editora Nacional, 1959 e Dewey J. Vida e
Educacio - sio Paulo, Melhoramentos, 1964.
A esse res~eito, veja-se espe6ia)mente: Dewey J. Vida e
são .Paulo, Helhoramcntos, 1964; Dewe y J. C<?mo Pcnsamo s -
Companhia Editora Nacional, 1~33; Dewey J. Democracia e
S~o P3ulo, Companhia Editora Nacion31, 1959.

Educação
S:10 Paulo,

Educação,

(19)

\
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~ragmentam seu mundo unitário. Se a criança e o centro e fim
~a nova escola, necessário se faz guiarmos os conteúdos do en
-ino por ela. Se a geografia a leva para um mundo distante no
espaço e a história a um mundo distante no tempo e necessa
_io que os conhecimentos se curvem à criança, que se una numa
~tegraçào a geografia e a históri~ Se as matemáticas repre
~entam a capacidade de abstração lQgica do adulto, para que
=eja aprendida pela cri~nça e necessário que se curve a lógi
_a infantil.

Não há em Dewey qualquer antagonismo entre o lógico
_ o psicológico. Pelas mudanças no enfoque mêtodológico far-
-se-a essa aproximáçao--necessária entre o conhecimento lógico
- o estado psicológico infantil.

É preciso que a educação seja compreendida como vi
;a.-as experiências científicas da física, da química, da bio
_-gia, devem ser concreta~ente, experimentalmente,
=e, vivenciadas e recriadas pel~ criança. Só assim,
~á desenvolver corretamente os 'hábitos do pensamento

ativamen
ela pode

reflexi
,O: aprendendo fazendo e refletindo sobre suas
uma constante reorganização .

experiências

. A ênfase nos métodos ativos como solucionadores(20)

Se a educação se fez artificial foi por uma conceE
ao passiva na compreensão do ser que aprende. Se se conside

=a agora o aprendiz como um ser experienciador e necessário
e se redimensione osméWdos de ensino no ~entido de que fa

.oreçam a vitalidade i~fantil. Daquilo que é sentido, concre
~o, experimentado, vivido, ter-se-á uma ~elhor educação. É ne
_essário, portanto, que a escola descubra o interessee o es
iorço infantil.

(20) A esse respeito veja-se especialmente: Úewey J. Democracia c Educ~
çio - S~o Paulo, Companhia Editora Nacional. 1959; Dewey J. Vida e
Educaçio - S;o Paulo. Melhoramentos. 1964.
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Interesse e esforço nao sao termos opostos. ~ pr~
iso que a escola se basei~ n~s motivações do interesse in

:antil, sem deixar a criança desviar-se em vícios ou capri-
~hos.

Toda atividade exige um esforço na sua consecuçao .
. disciplina, então, hã de ser concebida não como uma confor
ação a regras externas mas, como guia do esforço
a satisfação de seus interesses.

infantil,

S~rão os novos métodos de ensino, baseados na ativi
ade, no interesse e no ~sf~rço da criança, qu~ darão ~ovas
oluções para o problema da aprendizagem das dissociações até

então praticadas.

6. Outras integrações necessãrias: teoria e prática, trabalho
manual e trabalho intelectual, trabalho e jogos, meios e
f" (21)lns

Partindo de uma concepçao unitãria da natureza, o
_ensamento de Dewey é basicamente integrador.

Além da educação vida e experiência, pensamento e
açao, .indivíduo e sociedade, torna-se ne ce ss á ri,o unir a teoria
com a prãtica no sentido de proporcionar atividades reflehi

as.

~ necessãrio unir o trabalho manual com o trabalho..
intelectual que foi historicamente divorciado, no sentido de

I

favorecer atividade ~rãtica ãs elites, at~ então pensantes e
favorecer atividades aos trabalhadores que pbderão assim, se
rem integrados e salvos numa participaçã6 demodrãtica.

2 necessãrio unir o trabalho aos jogos. As crian-
ças, em suas atividades lúdicas deverão ser conduzidas ao tra

(21) A esse respeito vej~-se especialmente: Dewey J. D0mocracia
ç~o - S~o Paulo. C0mpanhia Edit0ra Nacional. 1959.
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alho. Asenetgias que concentram e despendem em suas brinca
~eiras poderão ser utilizadas em atividades de responsabili-
~ade, no trabalho. Ós jogos deverão tamb~m ser motivos das
_=eocupações da seriedade curricular. •

É necessário, tamb~m, unir os meios e fins da educa
-ao. Os fins se identificam com os meios, daí serem os m~to
~ s educativos.finalidades pedagógicas; daí, todo o problema

a direção ser uma questão de redireção que se resolve nos
étodos.

c) Crítica às temáticas Deweyanas - Poderíamos pro
=eder a análise das temáticas deweyanas, criticando-cada- um

• •- s temasa~ destacados. Entretanto, optamos por destacar
- is deles: experiência como fase da natureza e concepçao de
- ciedade. Esperamos com is~o, explicitar melhor a visão de

do.por Dewey projetada.

Uma críti~a rigorosa a Dewey exigiria todo um traba
-o a ele dedicado. Não é esse nosso objeto de estudo. Na ver
=de, queremos sab~r a que rios conduzem suas id~ias. Para os

_ ~ites deste trpbalho, destacaremos brevemente a Natureza, e
's especificamente, a Sociedade: como sobrevive, seu concei

=", srias instituições (e a escola como destaque) e ainda suas
-_asses sociais.

Acreditamos que assim procedendo, se nao criticamos
_gorosamente os temas que destacamos, não deixamos.de fazer
~ferências9ue os abalem e questionem. Enfim, para que mundo

ey projetou suas id~ias?

• A experiência como fase da natureza

A experiência ~ uma das questões fundamentais no
samento de Dewey. Vejamos em que sentido ele ·emprega a p~

- ra para, em seguida, procedermos os nossos comentfirios:

"Falamos sobre a ida m sua s í gn í f Lca ç ao mo no s e Lcv ed a --een

- coisa física. Mas empregamos a mesma palavra para indicar toda a ex



tensaa da experiência do indivíduo e da espécie. (... ) Vida subtende cos
tumes, instituições, crenças, vitórias, derrotas, divertimentos e ocup~
~çoes.

•
Empregamos a palavra' experiência com a mesma riqueza de senti

do. E, a isto, assim corno à vida em sua mera significação fisiológica, se
aplica o princípio da continuidade por obra da renovação. (•.• ) A educa
ção, em seu sentido mais lato, é o instrumento dessa continuidade social•
da vida". (Dewey, 1959, p , 2).

Dewey, como bom ,mensageiro do pensamento burguês li
eral, apóia suas concepções, não mais na autoridade divina

~eudal mas na autoridade da Natureza. A base material' de-suas
. "., -. "~QelaS e natural e nao hlstorlca. O que representa um avanço
e laicização diante do modo de produção p~ssado e ainda uma

~déia tímida para um modo de produção socialista que tem por
ase Q materialismo histórico d'í.a Lêt i.co : para o capitalismo,

o naturalismo se adequa rrelhor por~e não exige a interferência PQ
_í±{ca (assumida) n6 curso da história. Se a sociedade indus
~rial é um dos elementos fundamentais do modo de produção capi
~alísta - que se baseia na exploração e dominação de uma clas
se sobre a outra'na busca incessante do lucro - esse modo de
_rodução nao deve ,ser questionado mas aceito como natural. As
-udan~as que ocorrem pelo desenvolvimento industrial tecnoló
gicoexigem mudanças nos homens que participam dessa socieda

e. Mas o sentido da mudança será de construirem mais e mais
iência, mais e mais inovações e modificações que representem
ercadorias lucrativas.

Os conflitos sociais, acreditam os teóricos do capi
--- t

alismo com Dewey, serão resolvidos por uma educação integr~
ora e democrática. Trata-se, portanto, de um idealismo prQ

fundamente mascarador das contradições sociais.

Interpretamos a identificação da educação com a vi
da e desta com a experiência corno fase da natureza, como um
desvirtuamento do ponto fundamental de análisedas classes sociais.

abordagem do ponto de vista dó materialismo n í st ô rí.co" nos
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_e'aria a outras conclusões teóricas e práticas que poriam e
_ ue o próprio capitalismo. Em Dewey, a natureza tomada como

_'_erienciadora, que age e .reage, não é ainda contraditória,
_ .0 nao o é a sociedade, que pode se nharm~nizarn sem o con
=~onto das lutas de classes.

Como relação a essa temática homem e natureza, Marx
-=; ao homem o ~eu devido lugar: "A essência humana de natureza -nao

'iste senão para o homem social, pois apenas assim existe para ele como
r culo com o homém, como modo de existência sua para o outro e modo de

= istência do outro para ele, 'como elemento vital da efetividade humana;
assim existe como fundamento de seu próprio modo de existência humano.

ntao se converte para ele seu modo de existência natural em seu modo
existência humano e natureza torna-se para ele o homem". (Marx, 1978/2,
9) •

É como ser social que o homem e capaz de
= a ressurreição da natureza.

promover

Na interpretação marxista nao há a identificação hQ
~natureza, ao contrário, a humanização se dá nos processos

~e relação soci~li o homem se destaca da natureza e se contra
e a ela na sua realiz~ção.

Na verdade, a contraposição ou a identificação· ho
~m e natureza, trazem por trás de suas abordagens meto~ológi

-as, posições políticas que afirmam ou disfarçam as relações
s ciais de dominação e exploração. N a medida em que, com Dewey
::azemos a'Lderrt í.f i.cac âo , disfarçamos a contradição básica da
- ciedade - as classes sociais. Na medida e~ que, com Marx

entificamos a contraposição, denunciamos a contradição-e ~~
_oboramos no processo de superá-Ia.

• A sociedade: como sobrevive, seu conceito, suas
cões, suas classes.

institui

~.l. Como sobrevive a sociedade

"A sociedade não só continu3 a existir pela transmissão, p Ia
comunic3ção, como tamb~m se pode pcrfeitamcnt dizer que Ia ~ trono i5



- o e é comunicaç~o. Há mais do que um nexo verbal entre os termos comum,
~unidade, comunicação. Os homens yivem em comunidade em virtude das coi

sas que tem em comum; e a comunícacao e o meio por que chegam a
sas comuns". (Dewey, 1959, p • 4).

possuir

Colocar a base da existência da sociedade na comuni
=_yao ou ·transmissâo que se estabelece entre os homens e fi
_ar num nível ide'alista de mera análise superestrutural. É

-_rmanecer numa postura ingênua, messiânica da educação que
=2 propõe a modificar a sociedade sem questionar o modo coma
_:a cria suás condições de sobrevivênvia. É proceder uma ana
_~se parcial porque não vai às estruturas e, pbrtanto, uma
-_álise falsificadora do real.

Dife~ente dessa concepção é a análise marxista que
e na luta de classes o palco da história:

"Até hoje, a história de todas as sociedades que
z~e nossos dias tem sido a história da~ lutas de class?s.

existiram

Homem livre e escravo, patrícia e plebeu, barão e servo> mes
~re de corporação e companheiro, numa palavra, opressores e oprimidos, em
onstante oposição, têm vivido numa guerra Inínte rrup t a , ora franca, ora

'isfarçada; uma guerra que terminou sempre ou por transformação revoluci~
ária da sociedade inteira, ou pela destruição de suas classes em luta".
Marx e Engels - Hanifesto Comunista, Fortaleza, opção Editora, sem da
a, pp. 9-10).

. .
A transmissão que encontramos em Marx é a transmissão

..istórica da atividade produtiva e das id~ias que elas asseg~
ram: "é: história não é mais do que a sucessão das diferentes ger açce s ca
da uma delas explorando os materiais, os capitais e as forças prod~ti as
que lhes foram transmitidas pelas gerações precedentes; por este moti '0,

cada geração continua, por um lado, o modo de atividade que lhe foi trans
mitido mas em circunstin~ias radicalmente transformadas e, por outro, mo

o

difica as antigas circunstâncias dedicando-se a uma atividade radicalmen
te diferente".(Hn-x e Engels,1980,p. 44).·É percebida nessa transmissão a
reprodução do modo de produção e ainda a pos~ibilidade de
transformação radical em um novo modo de pr~dução pelas ger~
çoes novas.
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"Essaconcepçao de história tem portanto como base o ese "01

imento do processo real de produção, concretamente a produção
.~ Irredí.ata; c.oncebe a forma das relações humanas ligada a este ClO

rodução e por ele engendrada, isto é, a sociedade civil nos seus d~: ~e~

-es estágios, como sendo o fundamento de toda a história". (Harx e ~
els, 1980, p. 48).

Com essas passagens de Marx e Engels esperamos mos
~rar. a fragilidade das argumentações deweyanas. Déwey procura
~a mera transmissão ideológica assegurar a existência da so

iedade: diferentemente, .M~r~~e Engels v~em na luta de clas
-es, no modo concreto de produção material, o fio condutor da
_istória. A primeira posição visa conseguir a manutenção da
-ociedade com suas contradições fundamentais; a segunda rei
-indica a superação das classes, das. condiçoes opressoras de
cida 'para a construção de urna sociedade nova. Vejamos corno se
_xpressam Marx e Engels no Manifesto Comunista direta~ente a
esse respeito: "Mas qualquer que tenha sido a forma desses ant agon í s

os, a exploração de uma parte da sociedade por outra é um far:o co!::un a
codo s os séculos anteriores. Po r t-an to , nada há de espantoso que a co s
ciência social de todos os séculos, apesar de toda variedade e di- rsida

e, se tenha movido sempre sob certas formas comuns, formas de co s iê.
cia que só se dissolverão completamente com o desaparecimento total cos
antagonismos declasses". (Marx e Engels, Manifesto Comunista s/d p. 2!),

Retomando o texto de Dewey que aqui destacamos e
os, ainda, a acrescentar que numa sociedade capitalista, os..

~ermos comum, comunidade e comunicação têm em identidade po' -
o mais que um nexo verbal: em comum têm ~s classes econo i
amente dominantes, os bens de produção (já que se apropriill
os bens materiais e espirituais da sociedade); as classes do
inadas em comum, oferecem a força de trabalho para a prod~
ão (já que vendem a única coisa de que dispõem, a força de

trabalho). Entre dominantes e dominados numa mesma sociedade
o que existe é a oposição dialética de interesses incomuns.
Portanto, nada mais falso do que este argumento mascarador dos

..conflitos que Dewey nos oferece.



_.2. Sociedade, seu conceito

"Sociedade é urnasó paLavra , mas significa mu í tas coisas. Os
omens associam-se de todos os modos e para todos os fins. Um homem se

-cha incluido em uma multidão de grupos diferentes, nos quais os seus con
=ócios podem ser completamente distintos. Figura-se,'com frequ~ncia, nada
erem e stes grupos de comum, exceto o serem modos de vida associada. Den

-ro de toda larga organização social existem numerosos grupos menores:
--o somente subdivisões políticas, senão também associações industriais,
="entíficas e religiosas. Existem partidos políticos com diferentes aspi
=ações, seita~ sociais, quadril~us~ conventículos, corporaç;es, socieda
~es comerciais e civis, grupos estreitamente ligados pelos vínculos de
-angue, e outros mais, em infinita variedade. Em muitos países modernos
_ em alguns antigos, há grande diversidade de nacionalidades, com diferen
:es línguas, religiões, códigos morais e tradições. Sob este pondo de vi~
_a, m~itas unidades políticas menores, uma de nossas grandes cidades,

r exemplo, são mais um agregado de sociedades frouxamente unidas do que
a compreensiva e bem amalgada comunidade de ação e de pensamento".

Jewey, 1959, pp. 87-88).

Procurando extrair deste trecho onde Dewey descreve
_orno concebe a sociedade, um eixo racional que a conceitue en
_ ntramos que.: sociedade significa uma assbciaçâo que se org~
c í za de algum modo, para algum fim, formada por diferentes gr:~

s com alguma ou várias línguas, códigos morais, religiões e
-.:radições.

Na verdade~.vemosB~ Dewey uma concepçao vaga e abs
-.:ratade sociedade ..Ele nâo nos fala de u~a sociedade concre
-.:a,nem do modo como ela se estiutura e se organiza. Confunde
-eus elementos estruturais e superestruturais/civis e políti
os. Na sua descriç~o percebemos o mascaramento das relações

-ociais de exploração e dominação que se dâo numa dada socie
_ de de classes.

Numa sociedade de classes os homens nao se reunem
om uma mesma finalidade: uns mandam, outros .obedecem, uns

_rabalham, outros usufruem do trabalho ~lheio. Partindo de um
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referencia1 de análise que nao dá conta das relações desiguais
na base econõmica de uma sociedade de classes, nem da estrut~
ra repressiva e ideológica que mantém o modo de produção ex
p10rador, Dewey mistura todos os elementos - associações in

ustriais, científicas, religiosas, pa rt i.dos políticos, sei
tas sociais, quadrilhas, conventícu10s, corporações, socieda
des comerciais e civis, grupos familiares, num mesmo nível de
categorização, sem estabe1e~er as relações que facilite urna
compreensão do conceito.

Diferente da percepção de Dewey é a análise marxis
-a descrita no prefácio da IIContribuição à Crit:.:i:cada Economia

o Lf.t.í.c a " (1978)

"Minha investigação desembocou no seguinte resultado: rela
ções jurídicas, tais como formas de Estados, não podem ser compreendidas
nem a partir de si mesmas, nem a partir do assim chamado desenvolvimento
geral do espírito humano, mas pelo contrário, elas se enraízam nas rela
ções materiais de vida, cuja totalidade foi resumida, por Hegel sob o no

e de sociedade civil (..•). O resultado geral a que cheguei e que, urna
vez obtido, serviu-me de fio condutor aos meus estudos, pode ser formula
do em poucas palavras: na produção social da própria vida, os homens eon
traem relações determinadas, necessárias e independentes de sua pr óp r-í a
von tade , relações de produção estas que correspondem a uma etapa deterni
nada de desenvolvimento das suas forças produtivas materiais. A totalida
de destas relações' de produção forma a estrutura econômica da sociedade,
a base real sobre a qual se levanta uma superestrutura jurídica e políti. . -
ca, e a qual correspondem' formas sociais determinadas de consciência. O

i

codo de produção da vida material condiciona o processo em geral de vida
social, político e espiritual". (pp . 125-130).

Vemos assim que na concepção de sociedade vista sob
o ângulo distorcido de associações grupais, tem-se encoberta
a questão fundamental'das classes sociais que movimentam a 50

ciedade capitalista.

Para reafirmar o idealismo de Dewey.(l959), extrai
os dele uma outra passagem interessante a respeito de socie



ade. "Concebe-se a sociedade como uma pela sua própria natureza. As qu~
lidades que acompanham esta unidade, a louvável comunhão de bons propós!

os e bem estar, de fidelidade aos interesses públicos e reciprocidade de
simpatia, são postas em relevo e encarecidas. Mas q~dndo, em vez de fixar
a atenção no significado intrínseco do termo, observamos os fatos que es
se termo indica ou a que se refere, não encontrar:lOS a unidade e sim, uma
plural idade de associações boas e más. Incluem-se nela homens reunidos em
concluios crimin~sos, agremiações comerciais que mais saqueiam o público
do que o servem e engr~nagens políticas que se mant~m unidas pelo interes
se da pilhage~. Àqueles que dizem que tais ocgani~ações não se podem cha
~ar sociedades por não satisfazerem as exig~ncias ideais da noção de 80

ciedade, pode-se por um lado, responder que se torna 'nesse caso tao
id!al' a noção de sociedade, que fica sendo inútil, por não se ~er apl!
ar aos fatos; e por outro lado, que 'cada uma dessas organizaçoes, por
ais opostas que sejam aos interesses dos outros grupos, tem um tanto das

apreciáveis qualidades da 'sociedadet e sao estas que as mant~m unidas".
'p. 88).

Ora, quando peni~vamos que Dewey fosse criticar a
soc í.edade ideal para nos dar algo concreto, vemo-lo cair muna
"isão maniqueista de mundo, própria das ideologias religiosas

~ e distinguem u~ bem e um mal. Não se observa os valores
bons e maus) como n~scidos das condições materiais de vida;
riundos dos modos como a sociedade produz suas condições de

-obrevivêneia.

Tentando expressar uma visão "mais ou menos idealis
-a", como .se isso fosse possível, Dewey cai num idealis. o

aior": encontra a sobrevivência da sociedade, nas "apreciá
eis qualidades que as mantém unidas". A falta de concretiei,
ade dá à sua filosofia, que pretende embasar toda uma atitu

~e científica, marcantes características ideológicas de misti
::icação do real.

O mais sério nessa visão rnanique!sta de Dewey
e naturalizam formas de vida anti-humanas: o crime, o

-os negócios p6blico~ etc. Atos como estes são vistos
anentes às sociedades e não como criados historicamente

e q e
ro bo

eo. o

e possível superação.
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:.3. A sociedade: suas instituições e a escola como destaque

No item (2.2.) já destacarros em Dewey (1955) "Dentro
_e.toda larga organização social existem numerosos grupos menores: não so
-ente subdivisões políticas, senão também associações industriais, cientí
_as e religiosas. Existem partidos políticos com diferentes aspiraçoes,
se í tas sociai.s,quadrilha/s,conventIcu.los, corporaço es , sociedades comer
iais e civis, grupos estreitamente ligados pelos vínculos de sangue e ou

'.

~ros mais; em infinita variedade". (pp. 87-88).

Aqui já criticamos a pulverização gue Dewey faz das
-stituições sociais sem estabelecer as devidas articulações•

-struturais'e superestruturais em seus diversos níveis (com o
o material econômico de produção e sem ver as instituições
o organi~ações do Estado em seus níveis políticos e civis).

Para falarmos dos aparelhos ideológicos de Estado,
-s instituições supraestruturais da' sociedade civil, quere

s ainda ressaltar uma passagem em Dewey (1959) ~ qual pod~
s dar uma interpretação diferente com relação as institui
es sociais: "Pode-se, entretanto, dizer, sem exagêro, que a medida

valor de qualquer insti~uição social, econômica, doméstica, política,
_egal e religiosa esti em sua capacidade de ampliar e aperfeiçoar a exp~
-"ência, embora essa capacidade não faça parte de seu motivo originirio,

~e era mais restrito e mais imedia~amente pritico. As associaçeos reli
~osas começaram, por exemplo, pelo desejo de garantir-se o fervor das

testades superiores e de preservar-se dos maus influxos; a vida [ami-
_~ar, pelo desejo de saciar apetites e assegurar a perpetuidade da famí-
_":'a; o trabalho sistemitico, em sua maior parte, pela escravização a ou
_ras pessoas etc. s6 lenta~ente foi notado o subproduto da instituiçao,
e efeito sobre a qualidade e a extensão da vida consciente e mais len

nreainda este efeito foi considerado como elemento orientador do fun
aonamerrtoda instituição". (p, 7).

Notamos claramente que Dewey nao percebe as insti
- ições sociais como elementos superestruturais que compoem o
=_are1ho ideo~6gico de estado com uma função de difundir u.a

Icepção de mundo que matenha coesa a sociedade.
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o que Dewey chama de "subproduto da instituição,
seu efeito sobre a qualidade e a extensão da vida consciente",

lemento orientador do funcionamento da instituição", chama
s ideologia. Concebida esta, não apenas corno elemento orie.

~ador do funcionamento de urna instituição 'mas orientador do
: ncionamento de toda urna sociedade; apoiada, é claro, em ba
=es materiais e ainda pelo aparelho repressivo de Estado que
: ncionando a nível superestrutural, colabora na manutenção
_a ideologia pela violência e mantém o modo estrutural econo

_co que a sociedade vivencia~
"

Dewey confunde as instituições econõfuicas que fazem
arte da estrutura e~o~6mica e que serve de base ã sociedade,

_ m as instituições superestruturais, e nestas, ele confu.de
poe num mesmo nível, instituições. que são basicamente re

~~essivas, com as que são basicamente ideológicas (embora com
~eendamos que as instituições basicamente repressivas sejmn

~mbém ideológicas e que as basicamente ideológicas sejam t~
ém repressivas); em outras palavras, ele confunue institui

--es do aparelho de Estado com as instituições do aparelho
~ ~eológico de Estado.

Tornemos Althusser que melhor do qu~ nos escreve a
=espeito do assunto; citaremos duas passagens que se compl~
::am:

(•..) "Marx concebe a estrutura de qualquer sociedade co o
ons t í.t u Lda pelos níveis' ou instâncias, articuladas por uma determinação
specífica: a infraestruturaoJ base econômica (unidade das forças produt~

'as e das relações de produção), e a ·superestrutura,. que comporta em si
esma dois níveis ou instâncias: o Jurídico-político (o direito e o Esta
o) e a ideologia (as diferentes ideologias, ~eligiosas, ~oral, jurídica,
olÍtica, et c.)". (Althusser, 1970, pp , 25-26). Mais adiante Althusser

_rossegue: "Lembremos q.ue na teoria marxista, o Aparelho de Estado (AE)
compreende o Governo, a Administração, o Estado, a Polícia, os Tribunais,
as Prisões, et c , que constituem a que clrumrérros a partir de agora o Apare.lho Re

ressivo.de Estado. Repressivo indica que o Aparelho de Estado em questão
funciona pela viol~ncia (....).



Designamos por Aparelhos Ideológicos de Estado um certo
~o de realidades que apresentam ao observador imediato sob a forma de ins
:ituições distintas e especializadas. Propomos uma lista empírica destas
realidades que, é claro, necessitará de ser examinada pormenorizadamente,

osta à prova, rectificada ereelaborada. Com todas as reservas que esta
_xigência implica, podemos considerar Aparelhos Ideológicos de Estado as
'nstituiçeos seguintes (a,ordem pela qual. as enunciamos não tem qualquer
ignificado particular): - O,AlE religioso (...), o AlE escolar (...),- o

~IE familair, - o AlE jurídi~o, - o AlE político (...) - o AlE sindical,
- o AlE da informação (...), - o AlE cultural (...)". (Alt hus ser , 1970,

P-, 42-/f4).

, ,-,-,--Espei-ãrÍ1'os--comessa sistematização de idéias marxis
~as elaboradas por Althusser, ter deixado esclarecido os obs
_ recimento$ ideológicos observados em Dewey a respeito das
___stituições sociais. Enfatizamos ainda ,que o af ast arner to que
_2 ey observa das origens das instituições do que ele ch~~a
~e subproduto das instituições, não e casual mas pretente

:atamente, mascarar as relações de domin~ção que estão na
==igem do trabalho.

Achamos que c'omp Let aríamos este item (2.3.) .ide nt í

=_candoo papel da escola na sociedade, enquanto instituição
=~cial:

Dewey, depois de atribuir a necessidade' da esco a a
a crescente complexidade do ambiente social (Dewey, 1959,

- 20), diz o seguinte a respeito de seu papel: "Comparada co
associações ordinárias 9a vida, notam-se nesta espééie de assoc'açao

ês funções suf í.c í.en t ement.e especiais. (...) A primeira função do orgao
- cial que denominamos escola é proporcionar um ambiente simplificado. S~
: cionado os aspectos mais fundamentais. e que s~jam capazes de despertar
-eações, da parte dos jovens, estabelece a escola, em seguida, uma pr~

~essão, utilizando-se dos elementos adquiridos em primeiro lugar cc~o
'i

io de conduzI-los ao sentid~ e compreensão real das coisas co p exa .

Em segundo lugar, é tarefa do meio escolar eliminar o ab os
:'el os aspectos desvantajosos do ambiente comum, que exercem in- u ia

re os hábitos mentais. Críar um ambiente pu r í I í cado para a aç - o.
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!
(... ) Em terceiro lugar, compete ao meio escolar contrabalan ~

;ar os vários elementos do ambiente social e ter em vista dar a cada indi
.'duo oportunidade para fugir às limitações do grupo social em que nasce
-ntretanto em contato vital com um ambierite mais amplo". (Dewey, 1959,pp.
_ -22).

Em Dewey a escola brota como que naturalmente e nao
~mo uma .conquist~ histórica para cumprir funções de difusora

:a concepção de mundo que mantém a sociedade; numa sociedade
_e classes, a concepção de mundo mantém no poder as clas~es
_ onomicarnente dominantes. Corno as sociedades têm vivenciado

os de prQduçâo que se baseiam na exploração e dominação de
-ã classe sob r é a ··6ü-tra(escravismo, feudalismo, cap í. tal i~

).'a escola tem servido para reproduzir a ideologia dominan
~e da class~ que detém o poder. Segundo Ponce (1982) mesmo a

- cação primitiva só foi a mesma, absolutamente para todos
_3 membros da sociedade, no momento ~m que se vivenciou o co
.in i smo primitivo. Quando ocorre a posse da propr.iedade I já

.tão essa educação se diferenciou entre iniciados e nao ini
_ados, com o advento da escola (ainda em sua forma primiti

): "As cerimônias de iniciação constituem o primeiro esbogo de um pr~
essa educativo diferenciado, que, por isso mesmo, já n~o era espontineo,
-s concitivo. Elas representam o rendimento do que mais tarde viria a

=er a escola a serviço de uma classe.

(... ) Do ponto de vista educativo, a partir desse momento há
diferença bem grande de nível entre os iniciados e os não-iniciados; na

_ asse superior, ainda vamos constatar o mesmo fato se compararmos a cr í.an
- \ -com o adulto. Esta ja r~cebe menos educaçao e alimentos do que o adul

-o.

(...) Quando a comunidade primitiva ~inda n~o se havia dividi
em classes, quando a vida social era sempre igual asi ~esma e dife

:::iapouco de indivíduo para indivíduo, a própria simplicidade das prát!.
as morais colocava as criançhs sem esfo~ço no caminho do hábito. e n~o
ra necessária nenhuma disciplina. Porém, agora que surgirmo. na tribo as

relações de dominância e submissão, agora que a vida social se complicou
~ diferir bastante de indivlduo para indivíduo, de acordo com o lu ar



que cada um ocupa na produção, resulta evidentemente também que já não
possível confiar a educação das crianças à orientação expontânea do

iente". (p. 26-27).

Observamos, assim, o carãter de ~lasse' da
~esde suas primitivas origens.

escola

Quando Dewey identifica tr~s funç6es da escola corno
simplificação, purificação e integração, percebemos que se
:rata de um mascaramento ideológico da exist~ncia das classes
soci ai s em'função do que a esco La tem funcionado historicamen-
~e. Via de regra, o conhecímento produzido pela humanidade, ao
-er "simplificado" (e apropriado) a partir dos valores da
~lasse que domina economicamente, hã de servir a essa classe

nao corno instrumento de libertação das classes dominadas .
.•.uando são "purificados" os elementos considerados maléficos
-ocialmente, pela escola, nova manipulação ideológica é come
~ida: ressalta-se a obediência, combate-se a con stestação, por
exemplo; os elementos considerados maléficos são, via de re
qra, os que não satisfazem aos que dominam e que poderiam sa
~isfazer aos dominados. Quando se defende urna "integração"
~enta-se, mais urna vez, não tratar dos problemas pelas suas

rigensi a idéia de integração tenta disfarçar as contradi
-6es sociais que a sociedade capitalista cria: e o próprio ca
_italismo quem cria (e marginaliza para usar de acordo com

eus .í nt.e ressesl um exército industrial de reservas de forças
~e trabalho; a escola capitalista, na idéia de integração,..
~enta disfarçar o problema criado pela estrutura social .

. 4. A sociedade e suas classes'

Dewey reconhece a exist~ncia de class~s so€iais na
ociedade (tornada em sua forma abstrata); entretanto, não ide~

~ifica na luta de classes a possibilidade de superaçao para
construção de urna soc~edade igua1itãria.

Destacamos oito (08) momentos na obra "Democracia
e Educação" (1959) onde o autor se refere ex~Iicitamente as
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asses sociais;' para proced~_,nos a anãlise deste item (2.4),
~estacamos cada passagem encontrada e apos cada uma,
=emos nossos comentãrios.

proced5:,

12 - "Somos assim forçados a reconhecer que, mesmo dentro do
rupo humano mais social, existem relações que não são ainda
rande mime ro de relações em todos os grupos sociais ainda se

sociais.
encontra

o plano das peças das máquinas. ,Os indíviduos utilizam-se uns dos outros
ara obter resultados desejados, sem atender às disposições emocionais e

~ telectuais e ao consentimento daqueles de quem se serve. Este uso sube~
tende a superioridade física" ou' d-~'posição, habilidade, aptidão técnica

o domínio mecânico ou financeiro da aparelhagem ou do~ instrumentos de
:rabalho. Enquanto estiverem neste pé as relações entre pais e filhos,

~ofessores e alunos, patrões e empregados, governantes e governados -nao
;ormarão eles verdadeiro grupo social, por mais estritamente que
suas respectivas atividades". (p. 5).

toquem

Nesta passagem Dewey realiza um s~rio obscurecime
~o do real: mascara as relações sociais de ~xploraçâo e do

"nação negando-lhes a carac~erística de relações sociais. A
~ minação pela posse dos meios de produção por uma classe e
~"sfarçada quando colocada em igual nível de outras domiP~ções

=ísica, de habilidades, de aptidão t~cnicá), como se nao
=ossem todas decorrentes do mesmo processo. As relações aut~
_"tãrias entre pais e filhos, professores e alunos, governa~
-es e governado~, patrões e empregados, são colocadas como
-ao sociais, disfarçando a dominação econ6mica-política de. '

asse. O desconhecim~nto intencional das classes sociais e.
, I

_ontradição, como historicamente superãvel, leva o autor a
~~storcidas colocações.

2Q - "O modo porque nosso grup-o ou classe faz as coisas en
e a determinar quais os objetivos que necessitam de atenção e a traçar

assim as direções e limites da observação e da necessidade. Aquilo que é

estranho ou ex6tico (isto ~, alheio i atividade do grupo) propende a ser
oralmente protbido e intelectualmente sus~eito". (Dewey. 1959, p. 18).
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Percebemos em Dewey urna identificação entre classes
iais e grupos sociais. A oposição de interesses entre as
sses e disfarçada corno uma mera estranheza de id~ias entre

_ pos sociais diferentes. O "moralmente pr"ibido" e o "inte
~ tualmente suspeito" ~ colocado desvinculado das condições
-~eriais que os geram bem como, desvinculado das forças so

=~o políticas que os condicionam .
•

32 - "Durante seu fabrico, pode um alfinete passar pelas mãos
_= muitos oper~~io~. Mas cada um destes pode fazer sua parte do trabalho,
--consciente do que os outros 'fazem, ou sem qualquer relação com parte
~2ita por estes; cada qual trabalha ~endo apenas em vista dado resultado
- 5'a pr6pria paga. Neste exemplo não h~ uma sequ~ncia comum a que se re
~~ram os v~rios atos e. portanto. inexiste verdadeira cooperação ou asso
_!ação. malgrado a justaposição de pessoas e a circunstãncia de que seus
==spectivos atos contribuem para 'um ~nico resultado. Mas se cada um vir
e e- cons eque nc í.as de seus atos em relação aos dos outrossobreos seus Jr6pr:ios.haverá
==.::ãouma mentalidade comum , uma intenção comum no procedimento de todos".

-'ewey, 1959, pp. 32-33).

Aqui, a concepção de classe nao estã explicitamente
- :'ocada por DeVl'cy,mas achamos gravíssirno o modo como ele se
=eCere ao trabalho coletivo. Lemos em Gramsci (1979 p. 7), o
=.:>guinte:"em qualquer trabalho físico, mesmo no mais mecâni

e degradado, existe um mínimo de qualificação t~cnicai is
e, um mínimo de atividade intelectual criadora.

(•••) Todos os homens sao intelectuais, poder-se-ia
_~zer então;' mas nem todos os homens desempenham na sociedade
- ::unção de intelectüais"~ Em Gramsci, percebemos uma diferen-.
_2 interpretação do indivíduo enquanto membro participante de_

trabalho coletivo.

Dewey nao percebe as consequ~ncias práticas do tra
lho feito em modos de produção capi t alí.stas como produto co

_etivo, que exige a divisão do trabalho, a especialização e
e diminui no homem parte de sua capacidade criadora. ~ o
6prio modo de produção que aliena o homem do produto de seu

_~abalho e que fetichisana mercadori~ o' trabalho coletivo.



Dewéy responsabiliza o individuo pela reflexâo ou
_ao de seus atos; al~m disso, percebemos o que as circusntân
~ias fazem do ir.dividuo.A luta por uma conscientizaçâo há de
-er, ao contrário do que sugere Dewey, cole~iva. Luta essa que
~e dá na medida em que os h~mens em situaçâo de classe em si,
_utarem numa determinada situaçâo concreta, pela classe para

•
42 - "Para terem numerosos valores comuns todos os membros da

-ociedade devem"dispor de oportunidades iguais para aquele mútuo dar e re
eber. Deveria existir maior variedade de empreendimentos e experiências
e que todos participassem. Não send9 assim, as influências que a alguns

edu~am para senhores, educariam a outros para escravos. E as esperiências
e cada uma das partes perde em significação quando não" existe o livre eu

~relançamento das várias atividades da vida. Unia separação entre a elas
se privilegiada e a classe submetida impede a endosmose social. Os males

-ue por essa causa afetam a classe superior sao menos materiais e menos
erceptíveis, mas igual:nente reais". (Dewey, 1959, p. 90).

Nesta passagem explicita referente às classes so-
=ia{s Dewey faz uma s~rie de afirmações g~avemente mascarado
raso

a) Afirma a possibilidade dos membros de uma socie
ad~ terem valores comuns a partir da igualdade de opo~tur.i

-ade"para todos e nâo a partir de iguais condições materiais
e vida para todos. A igualdade de chances vai servir ao capi

talismo como a base da igualdade para todos os membros da so
ciedade. t esta a maior falácia do capitalismo. Vemos em Le

in (1958) a seguinte afirmaçâo ao modo de produção capitali~
ta: "o aparecimento do capital implica condições históricas prévias:
1) a acumulação de uma certa soma de m~eda nas mãos de particulares, -nu
estágio já relativamente elevado da produção mercantil; 2) a existência

-de operários livres sob dois pontos de vista: livres de qualquer coaçao e
de qualquer restrição quanto à venda de sua força de trabalho, e li'res
porque despojados de terra e sem meios de produção em geral, de operirios
sem senhores, de operários proletários que sei podem subsistir vende _d~_ a

_sua força de trabalho". (p, 32). Em Lenin, a existência de horae s
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bres e sem terra que tenham a possibilidade de vender sua
~ ~ça de trabalho é fato próprio da constituiição do capita
__smo. Não vai ser então, uma "igualdade de oportunidades" que
~ri elevar o proletariado a melhores condições de vida. Prol~
=-rizar e formar um exército industrial de reservas e uma ca
_-cterística própria da essência do capitalismo.

b) Chamqu nossa atenção o que Dewey chama de endos
se social. No texto, a'endosmose social é impedida pela se

_araçao entre a classe priví.Leq iada e a classe subrne t.ida, Pro
~ ramos no dicionário (Ferreira, 1975, p. 526) o significado
~a palavra: ."endosmose - corrente de fora para dentro entre
:.is Liqui.dosde densidades diversas separados por uma membra
-a ~u placa porosa". Encontramos uma descrição de um processo
=~sico; e achamos interessante o apelo das "ciências" sociais
~~e tentam,para se fazerem ciências, encontrar identificações
~~sicas, tão ao gosto do positivismo.comteano. Endosmose so
-·al parece ser a transformação de uma classe na outra, da
:"al se encontrava separada. Dewey fala d~ classe superior
_ ando a concebemos como dominante; sua existência requer a
_xistência de uma dominada e esse problema não se ~solve sem
_uta política e sem transformação econõmica-política. Achamos

rtanto, no mínimo ingênua, sua abordagem de classe.

c) Dewey identifica 0S males que afetam as classes
ominantes aos das classes dominadas; embora os considere "me
os materiais e menos perceptíveis". E aqui achamos que o ho
em das classes dominantes é frustrado em sua vocaçao ontoló

gica; mas as mazelas que o afetam são incompàravelmente meno
res e totalmente difer~ntes das mazelas da miséria que ele
próprio cria. Uma vida onde estão gara_nti;3-asa alimentação, a
saGde, a habitação, a educação, o lazer não pode ser compara
da a uma outra onde tudo isso está na mais sistemática inseg~
rança.

.5Q - "Quanto mais as atividades se restringem a umas tantas

linhas definidas - como sucede quando as divis;es de classes impedem a m~
tua comunicação de experiência mais tendem a se converter em rotina para
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i classe de condiçio menos favorecida, e a se tornar caprichosas impu1s!
vas e sem objetivos para a classe em boa situaçio material". (Dewey,1959,
p. 91).

•
Dewey está a insistir sobre a importância da ativi

dade reflexiva para as classes sociais dominantes e dominadas.
O que ele não percebe é que foi a própria separaçao da socie
dade em classe~, por conta da propriedade e da divisão do tra
balho, que separou o trabalho manual do trabalho intelectual,
a teoria da piática, e que este problema só pode ser superado
com a superação das classes e, consequentemente, com a cons
trução da sociedade socialista. Dewey até chega a identificar
o Pfoblema enquanto fato histórico mas propoe a superaçao da
idéia trabalho manual x traba1ho intelectual, sem a supera
ção das classes. Quando muito propoe uma integração à socieda
de industrial capitalista.

A passagem do texto ac~ma, caracteriza muito bem a
edagogia burguesa de Dewey que procura preencher o ócio dos

filhos da burguesia, reorientando seus impulso~ e caprichos.

62 - "'{oda a época de expansão na história da humanidade coin
'cidiu com a atuaçao de fatores que tenderam a eliminar o afastamento en
tre povos e classes que dantes viviam isolados. Até os alegados benefí-
cios das guerras quando de todo reais resultam do fato de que os confli
tos entre as naç~es aumentam, pelo menos. as relaç~es entre elas ~ ass~ ,
incidentalmente, habilita-as a aprenderem umas com as outras e a alongar,
por essa forma, seus respectivos horizontes. As viagens e a a·tividade eco
n~mica e co~ercial ji destruiram as barreiras da separação, pondo as na
ç~es e as classes sociais em mais íntimas e perceptíveis conex~es recípro-.
caso ~ comum, entretanto, não se assegurarem plenamente as consequênc~as
intelectuais e sentimentos desta supressão material do espaço". (De .ey,
1959, pp. 92-93).

Diferente desta, é a interpretação materialista da
história: "Nas primeiras épocas históric~s, verificamos quase por toda
parte, uma completa divisão da sociedade em classes distintas, uma escola
graduada de condições sociais. Na Roma antiga encon t ramo s patrIcios~ cava
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eiros, plebeus, escravos; na Idade M~dia, senhores, vassalos, mestres,
-ompanheiros, servos; e, em cada uma destas classes, gradações ~cúUs.

A socí.e dad e burguesa moderna, que brotou das ruínas da socieda
e feudal, nio aboliu os antagonismos de classes ..Nio fei senio substi-

tu í r novas classes, novas condições de op ressao , novas formas de lu ta
ue existiram no passado.

Entretanto, a nossa ~poca, a época da burguesia, caracteriza-
-se por ter simplificado os antagonismos de classes. A sociedade divide-
-se cada vez mais em dois vastos ~~mpos opostos, em duas grandes clas es

iametralmente opostas: a burguesia e o proletariado" ..(Harx e Engels - Ma
-'festa Comunista, Fortaleza -Ceará, opção Editora s/d p. 10).

Achamos que a citação de Marx e Engels, por si so
- ntradiz a opinião de Dewey. É certo que diminuíram as esca
:as graduadas de situações sociais; entretanto, a sociedade

rguesa apresenta a última das mais acirradas lutas de clas
-es que não é superável apenas a'nível de idéias mas, t~~ém,

r uma revolução estrutural do modo de produção da sociedade.

Dewey tenta confundir as inegáveis conquistas técni
~as dos meios de comunicação social com a comunicação entre
as classes sociais.

79 - "Uma sociedade ~ democrática na proporçio em que prepara
odos os seus mem~ros para com igualdade aquinhoarem de seus benefícios

e que assegura o maleável reajustamento de suas instituições por meio da
'ntegraçào das diversas formas de vida associada. Essa sociedade deve ado

_ I

ar um tipo de educaçao que proporcione aos indivíduos um interesse pes-
soal nas relações e direções sociais, e hábitos de espírito que permitam

udanças sociais sem o ocasionamento de desordens". (Dewey , 19,59, p. 106).

comentário: Acreditamos que uma sociedade seja dernQ
rática, na medida em·que favoreça a todos os seus membros, a

_articipação nos b~nefrcios materiais e espirituais por ela
roduzidos. No entanto, aqui, o auto~ se refere ã democracia

~om base na igualdade de chances, atrav~s do que, as pessoas
se preparam para se aquinhoarem dos benefícios sociais. Al6m

-as
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o mais, ele acha que esse tipo de coisa e possível - a mudan
a é possível - sem o ocasionamento de desordem. Ora, para que
odos os membros de uma sociedade industrial e capitalista, a

gue Dewey se refere, participem dos benefícios produzidos, e
.ecessãrio uma transformaçâo no modo de produçâo desta socie

ade, coisa que só poderã ocorrer pelo acirramento da luta de
classes. A colocaçâo deweyana (sem.o ocasionamento de desor

em) apresenta suá mais alta expressâo reacionãria. Ele acre
ita em mudanças de atividades, sem mudanças na estrutura so

cial.

I. ~

se ( ... ) liAvida industrial depende agora tanto da ciência e
- ~- - ---

influi tão intimamente em todas as formas de intercâmbio social, que exi~
te a oportunidade de utilizi-la para o desenvolvimento do cariter e do e~
pírito. Além ·disso, um conveniente emprego da mesma reagiria sob~e a int~
~ig~ncia e o interesse, de modo a modificar, conjuntamente com a legisl~
ção e a administração, os aspectos socialmente prejudiciais da presente
ordem industrial e comercial. (...) D~ria àqueles que se empenham em tra

~alhos industriais o desejo e a faculdade de participar da direção social
e a aptidão para se tornarem senhores de seu destino na indústria. Habili
ti-Ias-ia a impregnar de s~gnificação os aspec tos técnicos e=:c mecânicos
que são um traço tão saliente de nosso sistema de produção e distribuição
por meio de maquinismos: ~ o que se pode dizer em relação àqueles que ago
ra disp~em de meno~ oportunidades econ5micas.

Quanto aos representantes da classe social mais privilegiada,
aumentaria sua simpatia pelo trabalho, criaria uma disposição mental que
pode descobrir elementos culturais em uma atividade útil e aumentar o sen
so dos seus deveres sociais". (Dewey, 1959, p. 353) ..

Ora, vemos aqui a fórmula mãgica encontrada por
ewey para dissolver os antogonismos de élasse: a ciência a

proporcionar meios para que na sociedade industrial se i.te
lectualize os operãrios e se humanize os patrões fazendo-os ~

alhar. A classe trabalhadora com a posse da ciência ficaria
abilitada a participar da direçâo soc;ial eos represen~bes

da classe social mais privilegiaàa ficariam simpãticos ao tra
balho e aumentariam o senso de seus deveres sociais. De ey es



quece a relação dialética entre pensament~ e condições mate
riais de vida, contradição esta que nao se resolve unicamente
a nível das idéias, da educação.

Por considerarmos fundamental uma análise da conceE
çao de classe social em qualquer autor que s~ estude, tentar~

os resumir as conclusões que observamos em Dewe y no presente
estudo:

- Dewey ignora as relações de exploração e dominação corno re
·lações sociais concretas .~uma sociedade capitalista.

- Disfarça as oposições de interesses entre as'classes corno
estranheza de idéias de grupos sociais diferentes.

- Descaracteriza o trabalho coletivo corno sqcial, colocando no
indivíduo (das classes dominadas) a responsabilidade da me
canização do trabalho, esquecendo o que as circunstâncias de
exploração e dominação fazem dele e o que a divisão atomi-
zada do trabalho ocasiona.

- Reforma a ideologia capitalista quando soluciona o problema
dos antagonismos de classes, na igualdade de oportunidades
para todos.

Esquece as condições materiais de vida que· levam as classes
trabalhadoras a condições Lnfra-humanas de vida, acreditando
na ingênua possibilidade de participação delas nas decisões
da sociedade industrial pelo processo de integração.

Dá urna propostadé·educação para os filhos da burguesia nao
caírem no capricho. e reorientarem seus c'ap ri.chos ,

~ Esquece o acirramento da luta de classes criado pela socie
dade capitalista.

Acredita na construção de urna sociedade democrática igual!
tária sem luta de classes.

Acredita que a educaç~o é capaz de criar essa nova socieda
de onde os trabalhadores patticiparão das decisões da soci~
dade e os dominantes participarão do. trabalho efetivo.

i
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i- Acredita, enfim, numa mentalidade cientifica que dará aos .\
elementos de ambas as classes as chances de realizarem suas
vocaç6es humanas.

Considerações finais a respeito do pensamento de
ewey.

Ao contrárió de urnaconce'pc âo materialista dialéti
ca, Dewey apresenta um e~perimentalismo da natureza. Diferen
~e de uma visão materialista de·mundo, apresenta deste uma vi
são idealista: cria uma sociedade e homens n~ idéia, desvincu
~ando os valores das cond~ç6es materiais de vida. Diferente de

•
-;nuaunidade da teoria-com a prática pela proposição de uma so

ciedade socialista que se forma, prop6e o reforço de uma so
iedade capitalista industrial onde a prática se acrescentaria

à teoria e à teoria se acrescentaria uma prática. Diferen e
e úma visão da escola como aparelho ideológico de Estado,

apresenta-a com uma função social acima das classes, de de o
~ratizar a sociedade.

Dewey cuida da educação da criança burguesa. Tenta
isfarçar a oposição en~re trabalho e lazer proponão que se

:ntegre os jogos nas atividades curriculares e se utilize as
energia~ da seriedade 16dica, ao trabalho. Tornao interesse e
o esforço cornounidades contra~itóri~s, resolvendo no indi i

o, problemas sociais. Preocupa-se com a formação do jo e
cientista, do cientista tenocrata e do especialista da socie

ade capitalista, propondo uma educação do pelsarnentoe parti_
·0 do principio da neutralidade cientifica.

;I,

Como consequ~ncias práticas de suas idéias, obser
amos nos curriculos um esvaziamento dos conte6dos pela idéia
e integração das matérias de estudo. Observamos urna ~nfase
as metodologias sem uma discursão sobre as finalidades da

educação, coisa que se r~~olve, no autor, pela identificação
dos meios e fins.

Dewey apresema a integração cornoidéia b5sica do
pensamento e da ação, da teoria com a p~ãtica, da vida com a
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aprendizagem, do trabalho manual com o intelectual, do homem
-om a sociedade.

!. \
.~,

Dewey apresenta a grave proposta de resolver os pr~
~ emas estruturais da sociedade atravês da educaçâo. Ter-
-se-ia, conforme ele, uma sociedade democrática sem luta de
= asses; o que signif~ca ignorar um~ realidade histórica. Re
=orça o conservadorismo quando propoe mudanças sem desordens,
esquecendo o movimento social.

Propõe assim, uma filosofia, uma visão de mundo coe
=erite com a .sociedade capitalista que tem servido para manter
as cla-sses-dóm i.rían téà nó poder e disfarçar pela ideologia da
~gualdade de chances a exploração e a dominação da sociedade
~ e objetiv~ a acumulaçâo do capital .

....omo as propostas de Robert Mager, Benjamin Bloon, Robert
~agné, Ralph Tyler e John Dewey se completam mutuamente .

.
Na nossa busca de denuncia~ o estrangeirismo na li

~eratura dos livros didáticos de Didática acabamos por encon
~rar na análise da~ idêias dos autores mais citados, uma for
~e dominqçâo americana; neles, 'um conjunto de proposições que
- tuamente se complementam e que têm orientado a prática edu

acional brasileira e seus modismos inovadores.

Em John Dewey encontramos uma proposta filosófica
~ue justifica a sociedade capitalista legitimando roas con
·radições e escondendo na idêia de integração o problema das
classes sociais.

Em Ralph Tyler encontramos a indicação de fontes e
filtros da educaçâo para a elaboração dos curriculos; idêias
que reforçam um psicologismo na educaçâo quando se procura
aliar uma psiçologia de base comportamentalista no tratamen o
.umano, a uma inde.íinida filosófia educacional:



Em Rob€rt Gagné encontramos a facilitação a idéia
de manipulação da aprendizagem humana, nos seus oito (8) ti
pos classificados, a partir, também, de urna visão comportame~
talista do homem.

Em Benjamin Bloom encontramos urna·classificação for
aI dos objetivos. Pretende resolver a nível idealista e for
aI, as áreas, espécies e níveis de objetivos. Sua visão de

totalidade é distorcida e falsa: restringe-se ao indivíduo
com suas diferentes areas trabalhadas - cognitiva, afetiva e
ps i.como t.ora .

E, finalment~, em Robert Mager encontramos a oper~
ionalização dos objetivos, na proposição de um modelo formal

de elaborá-Ios. Manipula o indivíduo. quando propõe comport~
en t.cs esperados e os trabalha sob determinadas condições, ten
o~os co~o válidos, mediante determinados tipos de critérios

formais que garantem um explícito controle.

As idéias mutuamente se ajudam: a união feita e
newey entre meios e fins, com um reforço sobre oS métodos, re
~ira urna discussão em torno das finalidades da educação. Ty

er, a nível curricular, prioriza a psicologia corno fundarnen-
o da elaboração de objetivos para a educação, aliada a de

terminada filosofia que o professor adote (ele pr6prio se u~i
.....iza de. princípios pragmatistas deweYÇl.nos). Gagné facilita o
arcabouco psicol6gico (em cujas bases Mager vai se fundamen
tar). Bloom constr6i"a base 16gica e psicológica comportamen

alista, e apenas formalmente classifica ds objetivos. En~im,
_.ager conduz a prática pedag6gi~a para a não. discussão essen
cial das finalidades educativas, amarrando no modo de formu

ar os objetivos, as preocupações pedag6gicas •

. .
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11-1 - OS OUTROS ASPECTOS DA DIDÂTICA: CONTEÚDOS, METODOLOGIA
E AVAI,IAÇÂO,DO ENSINO

O tratamento específico que fizemos de cada um dos
-emas considerados básicos na disciplina Didática, contidos
_os ,livros textos, se justifica apenas corno uma ~acilidade

etodológica de analisar o problema. Na verdade, os objetivos,
s conteúdos, a metodologia e a avaliação são momentos indis

- --- - -- - . ---- --

sociáveis do pensar e fazer cotidiano de um professor. Em qual
~ er momento da atividade pedagógica, os ternas aparecem in
_errelacionados, revelando a postura política que inspira o
~raoalho docente - a visão de homem e mundo muitas vezes in
::::onscientementeabraçados pelo professor, quando aderido à ideo
~ogia da dominação .
•

Procuramos arialisar o que os livros ensinam ares
eito de objetivos e o que o professor ou estudant~s de peda

gogia ou licenciatura ~ levado a refletir a respeito deles.
_rocuramos 'saber a quem se dirige, então, a educação e para

ue ,se ensina.

Detectamos uma visão metafísica, abstr~ta e ahist6
rica dos objetivos educacionais. Detectamos urna visão focalis
ta de mudança, quando ao invés de tratar o movimento da reali
dade em seu conjunto, dirige-se para o indivíduo considerado
acima das classes sociâis, justificando o todo social. Detec
tamos a subordinação estrangeira, fortemente americana, na li.
teratura dos objetivos, pela adesão a idéias elaboradas em ou
tras realidades sociais. Nesta denúncia, a filosofia funcion~
lista e pragmatista, tornando indissociáveis os meios dos fins,
procurando enfatizar o processo de aprender, acaba por óes
viar as atenções referentes às finaliqades da educação, sendo

162
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+al posição ainda mais reforçada pelo tratamento operacional
os objetivos, copiado em visões psicológicas behavioristas.

Apenas um, de ntre os livros tratados (Nidelcoff,198l),•
onduz o leitor a reflexões'em torno dos valores e das condi

coes estruturais do modo de produção capitalista da sociedade
onde se dá a educação. Este livro, entretanto, nao é dos mais

tilizados pe19 professor de didática, além de ser um dentre
a vasta literatura.·

Os conteúdos, a metodologia e a avaliação do ensino,
corno dissemos anteriormente, relacionam-se com os objetivos,
sendo apenas por um artifício tratados em separado. -Analise

os: pois, o que ensinam os. livros a respeito desses outros
aspectos da didática. E aqui ousamos revelar urna reflexão das
~is inconclusas: aceitar corno ternas básicos da didática, es
ses q~atro convencionalmente aceitos, não seria esta urna po~
tura que nos inclui de certa forma, entre os estruturalistas

0.60nhecimento? Quiis sao. mesmo os problemas básicos do ensi
o em nossa sociedade, para fazer da disciplina do ensinar,

rnninstrumento de superação desses problemas?

Esperamos que à questionamento do que convencional-
ente se faz em termos da didática, clareie um pouco nossos

caminhos para novas propostas e que o trabalho que agora 'faze
os, traga urna colaboração do professor no seu trabalho coti

diano.

Passemos a análise a que nos propusemos.

CONTEÚDOS -- - -----t -

A primeira observação que fazemos a·respeito deste
assuntoé que os livrosque t::rct:aJ.h:m:sdãopouquíssima atenção ao te
ma. Um ou outro, trata dele com maior especificidade. Para
ilustrar o que falamos, tornemos um exemplo na abordagem IIre
produtora 11 que tem predominado entre os livros analisados: '1\.1E

ra (1975) que trata o terna com certo detalhamento ded í.ca-The
21 páginas, enquanto dedica cerca de 45 páginas para a que~
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tão dos objetivos, 33 para os procedimentos (excluindo os re
cursos) e 57 para a avaliação.

Trabalhamos nossa análise em torno de 8 livros: Tur
ra (1975), Vilarinho (1979), Carvalho (1974), Lima (1976), Bo~
denave (1978), Laboratório do Ensino Superior da Faculdade de
~ducação da UFRGS (1975), Nidelcoff (1981) e Nérice (1980) .

estes, apenas Turra, 'Labortório dó Ensino Superior da Facul
dade da UFRGS e Nidelcoff tratam especificamente do tema. Nos
demais livros, o assunto se encontra diluído, sendo que um ou
outro (Bordenave 1975, Nérice 1980) refere-se. diretamente, mas
dedicando pequeno espaço ao problema. Noutros, (Carvalho 1974,

•
ILar í.nho 1~F7-9'e Lima 1976) ,encontramos indiretamente tratado:

no primeiro, pequenas refer~ncias na questão do pré-plano
global (pp. 78-79); no segundo, ao falar do ensino da histó
ria (pp. 121-124); e no terceiro, em dois diferentes capít~
los: "Como aprender teoria" (pp. 569-580) e "Graduação, Sequ~n
cia e Seriação da Aprendizagem". (pp. 541-548) •

• Os conteúdos de ensino significam para nos, o co
hecimento elaborado e disponível ao uso social para a solu

vão de problemas humanos e nesse momento da práticã, eles se
reelaboram~ Mas nossa perspectiva fi6a esvaziada se não for

oncreiamente objetivada. As idéias que se sistematizam e sa
er " são historicamente conceb;Ldas ,a partir de determinados
odos de 'produção que, por sua vez, sao também hi~tóricos. O
onhecimento refere-se as atividades do homem nas suas rela
oes com a natureza e com os outros homens.

A divisão da sociedade em classes pela posse da pro
.h -

riedade em seus diversos modos (escravista, feudal, capita
~ista, etc) favoreceu a detenção do sabe~, também como a
_ropriedade, às classes economicamente dominantes; e o saber,
.a sua históri~ tem servido como instrumento de hegemonia so
ial que favorece aos proprietários nas sociedades de elas

ses.

A escola, como aparelho ideológico de estado, te..
sido o instrumento através do qual a sociedade inculca às suas

[
. ~.,
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geraçoes (via·de regra, privi18giadas), os valores t as idéias
vigentes em forma de conhecimentos sistematizádos.

Os livros didáticos, por sua vez, constit~~m o veí
•culo de exposição do saber disponível das diversas êreas do

conhecimento desenvolvidas e criadas a partir dos condiciona
entos ma teriai s em que se vive. Cada sociedade, cor.forme suas

condições concretas, elabora e ou traduz (ou mesmo, importa),
•o conhecimento disponível; e como as idéias que os iivros tra

zem hão de servir às predominancias históricas do rnomerrt o elas
sao obviamente enviesadas .ide6logicamente para o serviço a
que se destinam. ~ certo que, conforme o momento político que
se vive de maior ou menor coesão da sociedade civil; maior ou'•enor interferência dos órgãos ~e repressão política, se tem
.aior ou menor acesso a divergências ideológicas, elaborando
as diversas experiências por. que passam as sociedades, nos
seus diversos modos de produção~

Através dos livros didáticos temos acesso no Brasil
(e aqui percebemos como é difícil afirmar isso!) a dois tipos
4e literatura: um ~ue ajuda a construir, desenv~lver e manter
o sistema capitaJista de produção e outro que pode colaborar
.ara questionar este sis~ema e desenvolver formas de cons-

ruir o sistema socialista de produção.

Em síntese, afirmamos que o conhecimento, as idéais,
os livros didáticos, nâo são neutros e sim atendem aos interes
ses políticos de determinada cl~sse social.

Ao' procurarmos nos livros de Didática o que eles en
sinam a respeito de conteúdos ao professor, para saber a quaist
interesses eles servem, nos depa~amos inicialmente com um .pe

ueno espaço para o tra tamen to a respe ito do assunto ou trata
.ento difuso ou ainda ausên ia de tratamento expecífico. Ap~

as um, dentre os8 livros (Nidelcof~ 1981) I aborda o tema
.as suas impli ações contextuais. Quanta coisa isso nos suge
reI Não seria essa ausência, lima on.í ssâo intencional? Aqui
..os reportamos a Ch au i (1980) ]\lL! ao caracterizar a ideologra

ndica sua coerência obtida graç<ls aós mecanismos da lacuna e



da U eternidade u:' "( ••• ) por um lado, a lógica ideológica é 1acunar, ou
seja, nela os encadeamentos se realizam não a despeito das lacunas ou dos
silêncios, mas graças a eles; por outro lado, sua coerência depende de
sua capacidade para ocultar sua própria gênese, ou seja, ~eve aparecer co
mo verdade já feita e já dada desde todo o sempre: como um 'fato natural'
ou como algo 'eterno'. Estes dois mecanismos permitem que cheguemos a
duas conclusões de grande envergadura no que concerne à crítica das ideo
10gias. Como lógica da lacuna e do silêncio, a ideologia não se opõe a um
discurso pleno que viria preencher os 'brancos' e tornar explícito tudo
quanto ficara implícito. Em gera1,~é pela oposição entre o 1acunar e o
pleno que se costuma distinguir' ideologia e ciência. Or,a, não há qualquer
possibilidade de tornar,o discurso ideológico um di~urso verdadeiro pelo
preenchimento de seus brancos. Quando fazemos falar o silêncio que susten
ta a ideologia, produzimos um outro discurso, o contradiscurso da ideolo
gia, pois o silêncio, ao ser falado, destrói o discurso que o silencia
va. (•..) A segunda consequência concerne à questão de sua gênese. A lóg~
ca ideológica só pode manter-se pela ocultação de sua gênese, isto é, a
divisão social das classes, pois sendo a 'missão' da ideologia dissimular
a existência dessa divisão, uma ideologia que revelasse sua própria ori
gem se auto-destruirla. Por essa razão, a ideologia deve fabricar teorias a
respeito da origem da sociedade e das diferenças sociais de modo a poder
negar sua origem verdadeira". (Chaui, 1980, p.25).

A necessidade de devolver o conteúdo a sua condição
original, a coletividade, move nossa pesquisa precária.

Encontramos nos livros textos sofisticada s fonna s de
dogmatismo do saber. A ausência de tratamento da questão dos

I

conteúdos, al~m do silêncio ideo16gico, pode pretender que
ela ~ por si s6 importante e não precisa ser especificamente
tratado por ser inerente ao trabalho docehte. rsso r~trata um
fechamento da discussão do problema. Se o homem ~ um ser in
concluso, a sociedade mutável e o conhecimento aberto e mutá
vel, ele deve, então,' ser discutido ..

As d Lscu ssôe s que encont.rarrosarespeitocb assuntofundam-se
inicialmente em formas tradicionais e m9dernas de se encarar o
problema:
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"o mestre, de alguns anos atrás, encontrava nos programas ofi
='ais o rol completo de informações a ser estudado por seus alunos. O pr~
-rama servia como fonte de conhecimento. Era exigido que o professor o e~
otasse, apesar da qualidade do rendimento do aluno. ~~esta situação, o pl~

-ejamento consistia em distribuir no tempo disponível, todo o conhecimento
:ue deveria ser desenvolvido com o grupo de alunos sob sua responsabilid~
::e.

•
Esta forma de encarar o problema está progressivamente desa-

arecendo de nossas escolas. (O grifo é nosso). Na atualidade, o conteúdo
: visto numa perspectiva dinâmica. A razão desta mudança é o fato da edu
_ação de hoje estar interessada no desenvolvimento harm~nico do educan
~o'tEste crescimento integral envolve a área cognitiva, afetiva e psic~

tora e visa o melhor ajustamento e ~ auto-realização do aluno no mundo
que vive.

Com o advento desta nova mentalidade, o planejamento passa a
~ar realce a outra dimensão. A ênfase que até então era colocada nos con
:e.údos, passa ~e situar nos objetivos alcançados". (Turra, 1975, pp. 101-
:'02).

Nessa problemática do velho e do novo em Pedagogia
s remetemos aos estudos de Saviani (1981), quando nos fala
o ca~áter revolucionário da pedagogia da ess~ncia e do cara

~er reacionário da pedagogia de exist~ncia". Neste trabalho,
- pedagogia da ess~ncia foi revolucionária no sentido em que,
~ vogando urna escolarização para todos serviu aos então ser

s, consolidando urna nova ordem burguesa. Tornemos as pal~
ra s de Saviani a respeito do problema: "Na medida em que a bur

esia, de então classe em ascensão, portanto de classe revolucionári~ se
•

t rans f orma em classe consolidada no poder, aí os interesses dela não cac í

-ham mais em direção i transformação da sociedade; ao contrário, os inte
~esses dela coincidem com a perpetuação da sociedade. ~nesse sentido que

Ia já não está mais na linha do desenvolvimento hist6rico, mas está co~
-ra a hist5ria. A hjst6ria é contra os interesses da burguesia. Então, a
ra a burguesia se defender desses interesses, ela nao tem outra salda se

:10 negar a história, passando a reagir contra o movimento da hi~~ór_ia_.=.
.esse momento que a escola tradicional, n pedagog1a da essência já nio '1'

,
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propor a pedagogia.daexistência.Ora vejam voces: o que é a pedagogia da
existência,senão diferente da pedagogia da essência, que é uma pedagogia
que se fundava no igualitarismo,uma pedagogia de Iegí t Lmaç ao das desi
gualdades?" (Saviani,1981, p. 25). Neste rresrro traba.lho,Saviani nos ad
erte ainda "docaratercientÍficodo método tradicionale do caráter ?se~

do cientÍfico dos métodos novos" (p.26), tese que' reforça a serie
dade da pedagogia da essência e denuncia a artimanha e o supe~
:icialismo da pedagogia da existência.

Não se trata, pois, de encarar o problema (conteúdos)
em modos tradicionais ou moqeFnosi partimos da necessidade da
construção do novo desconhecido a partir do velho conhecido.
~-ão é o simples fato'de criar uma abordagem esquecendo as for

as criadas. A superação implica numa negação vivenciada de
algum modo.

Quando o trecho em análise (Turra,1975, pp. 101-102)
.os fala do progressivo desaparecimento de uma das preocup5!.

ões da pedagogia da essência, ou sej a, dos conteúdos, para
atender "um harmonioso desenvolvimento do indivíduo em seus
aspectos cognitivos, afetivos e psicomotores, ajustando-o ao

eio, acaba por revelar na autora uma definição pelo indiví-
uo burguês e por optar pelo serviço ao capi~alismo, traduzi
o no "ajustamento e auto-realização do aluno no mundo em que

'ive". Voltar-se para o indivíduo em nome da sociedade e uma
artimanha burguesa. Analisando os princípios liberais (burgu~
ses) , Luis Antonio Cunha (1975) adverte:

"Com este princípio (o individualismo),a doutrina liberal
não so aceita a sociedadede classes; como favorece argumentos que leg,!
timam e sansionamessa sociedade.~ verdade que ela rejeita os estratos
sociais 'congelados'ou 'cristalizados'mas não a divisão da sociedade em
classes" (p. 29).

o tratamento pos conteúdos nos livros em estudo (cem
uma·única exceção, Nidelcoff 1981) não adverte para o probl~

a ideológico subjacente ao conhecimento, enfocando o assun~o
de modo a transparecer uma falsa neutralidade dos conhecimen

os, fato que se traduz em afirmações falaciosas e incoeren
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= s: "O professor áispõe, nos dias que ocorrem, de uma significativa ar-
__- de flexibilidade para montar o programa que irá desenvolver com seus
-unos. (Grifos nossos). Evidentemente uma série de condições propicia e~

_a ampla faixa de movimentação. O professor tem liberade para selecionar
_ conteúdos (grifos nossos) que sejam os mais adequados a seu grupo. Da

sma liberdade pode se valer para organizá-los". (Turra, 1975, p. 102).

A coloca.ção'da autora é ~bsolutamente ahistórica e
_dica a.falsa neutralidade de que falamos. O livro, publica

pela primeira vez em 1975 esquece o momento politico ~ue
vivia então, quando a demissão dos profes~ores nas escolas
pais se fez em seus diversos niveis por clara ou suposta

-_ssidência 'Tdéõlógic-a-:-Então a liberdade de seleção dos con
_e'dos é ampla, estreita, ou negada, conforme o momento poli
=~co que se. vive, conforme a maior ou menor adesão destes a
_ eologia dominante. Neste modo de pensar, a autora revela urra

- cepçao metafisica de sociedade abstratamente concebida sem
_ cal, sem data.

A preocupaçao com o conhecimento (veiculada através
_ s livros) não é do serviço que estes possam prestar a uma,
_ nossa coletividade concreta. Dirigir as atenções-para o in
-'viduo com uma abstrata e vaga saida para a sociedade funda
-enta as preocupações burguesas:

"Ao organizá-los (os conteúdos) o professor tem chance de es
uematizar um roteiro de assuntos que irao concorrer para:

- aceitaçao da disciplina pelo aluno;
\- .\- satisfaçao Ptofissional do professor;

- concretização dos mais altos objetivos da ação educatíva".
(Turra, 1975, pp. 102-103).

Esta terceira direção dos objetivos transforma o
"

problema educativo em questão de fé pedagógica. A realização da
Educação transcende o homem e o mundo.

Os esquemas lógicos e psicológicos embasam o indi\i
dualismo burgu~s. Revelam preocupações deweyanas de não se



-air no psicologismo lõgico e, ao mesmo tempo, afastam preoc~
_ações contextuais: "As formas de ordenação dos conteúdos devem es
~ar intimamente vinculadas a critérios lógicos e a critérios psicológicos.

Os critérios lógicos referem-se à dinamicidade do conteúdo.
efinidos por alguns principios, favorecem à determinação de normas e in
icadores 'para o estabelecimento da melhor ordenação e progressão do con
eúdo a ser trabalhado.

Os critérios psicológicos focalizam o alunado. Dizem respeito
às condições pessoais do aluno, ou;.do grupo de alunos, no que concerne à
aspectos cognitivos, a f et í.vos e'psicomotores". (Turra, 1975, pp. 113-114).

o contexto em que 'a educação se realiza é abstrata
-ente tratado; os dois assuntos básicos considerados na abor

agem dos cont~údos (seleção e organização) apenas reforçam a
seudoneutralidade científica do conhecimento. Ao desenvol

~r o item seleção dos conteúdos o flManualprogramado para o
~reinamento do professor universitário" organ~zado pelo Labo
~atõr~o de Ensino Superior da Faculdade de Educação da UFRGS

1975) assim se refere:

"Corno vimos, o ponto de partida para a seleção dos conteúdos
e o exame, a análise dos três aspectos básicos referidos:

estrutura lógica da matéria de ensino;

- con~ições psicológicas para a ~prendizagem;

- necessidades sócio-econ~micas-culturais". (pp. 222-223).

A "estrutuia lõgica da matéria" e formalmente traba
_hada nos diversos livros com abordagens sistêmicas, estrutu-
ralista, funcionalista ou, ainda, com rec~rsos da tecnologia
educacional.

As "condiç6~s psicolõgicas" sao fundamentadas nos
,

est~dos de Gagné, Skinner, Piaget ou Rogers (este sempre em
leves t.oque s'" l .
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As ~necessidades s6cio-econ6micas e culturais" sao
==abalhadas sempre (Nidelcoff, 197~ como 6nica"exceçâo) como
~~endimento ao modo capitalista de produçâo, visto que em ne

.um momento ele é tomado como objeto de cr~tica.

A realidade social é abordada sob uma 6tica natura
_~sta; o termo diagn6stico da realidade, frequentemente empre
;ado, retrata um cientificismo que procura aproximar a ati

•de médica diante ~a natureza física (paciente), de atitu
~e pedag6gica"diante da "clientela" social (aluno):

"o diagnóstico da realidade vai apontar as necessidades e os
....nteresses do grupo de alunos de acordo com as manifestações do me í.o, onde

iv~" consequentemente envolvendo indicadores de ordem bio-psico-social.

Portanto, os conteúdos a serem trabalhados devem estar atuali
zados e de acordo com as necessidade~ vitais de quem aprende. Estas medi

as, além de oportunizarem o domínio das informações, favorecerão ao alu
o a compreensão de si mesmo, dos outrós e do meio em que vive". (Turra,

~9'75, p. 105).

As necessidades vitais de quem aprende se relacio
..arn com os Lnt.eresses de. classe de quem tem acesso à escola .
.."sinformações veiculadas no ambiente escolar nâo sâo neutras.
_odemos conceber "os outros" com quem convivemos como ~ujei.
~os,mas, eles também podem ser percebidos (e via de regra,
~a inversâo capitalista, isto ocorre) corno objetos e"o meio
em que vivemos" nao e um todo harmonioso que possa ser compr~
endido a p.artir de informações neutras. Por conter as contra

ições de classe, nos vinculamos organicamente à dominante ou
à dominada e a partir daí elaboramos nossa concepçâo de mundo,
que interpreta o meio corno sociedade que deve ser mantida ou
sociedade que deve ser transformada (o deve desse segundo as
pecto, traduz-se numa compreensâo - açao do devir hist6ricol.

Interpretamos a ~nfase dada a compreensao (de si,
dos outros, do meio) como um discurso que separa o pensamento
da a ç âo , Em nenhum momento (com exce ç áo de Nidelcoft t9~75J_=é
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bjeto de preocupação a práxis pedagógica enquanto atividade
~ráticá teoricamente fundamentada no sentido de colaborar no
:rocesso de transformação social da situação de opressao para

odos igualitários de produção e relações fDüternas entre os
omens. Bordenave e Pereira (1978) tentam optar pela educação

::reireana Li.bert ado ra sem conseguirem se desvencilhar das in
::ormações, do saber acumulado pela prática burguesa de educ~
;ão. A falta d~ coerência teórica da obra acaba por. invalidar
as posições enunciadas nas 'pâqí na s iniciais da mesma: "A moder

izaçio dos m~todo; nio garante por si pr6pria que a Universidade venha
"ntegrar-se no seu meio, a identificar-se com problemas e a influir na
transf ormaçao da sociedade" (p. 11).' Falar de transformação social

-em.uma clara indicação do seu sentido histórico, sem uma
=oerente postura a respeito dos' objetivos, conteúdos, métodos
_ processos de avaliação é, no mínimo, insuficiente para cla
~ear os caminhos de um professor que deseja colaborar com o
-entido da história. Falar em transformação social utilizan
:o-se de objetivos e métodos r~produtores da ideologia burgue
sa e inócuo ~ incoerente~

A inconsistência dos autores aparece na análise dia
_ética que fazemàs de seus processos formais. O mesmo livro
_ e nos fala em "diagnóstico da realidade" usando termos natu
ralistas para falar de fenômenos sociais, nos adverte:

"Uma disciplina pode surgir a partir de uma associaçao de
pesquisadores especializados que seguem certas regras comuns de procedi-

entos. Estas definem o caráter especial de cada disciplina. Assim por
exemplo, a Fís'ica~ determinada por certas normas de procedimentos, a His
t6ria por outro conjunto de normas,a Matemática por outro e assim por dia~
te.

Cada disciplina se caracteriza por seus próprios princípios.
em sempre estes sioformulados explicitamente". (Turra, 1975, p. 105).

Este modo fragmentado de perceber a realidade apare
ce também no manual programado para o treinamento do profe~
sor universitário do Laboratório do Ensino da Faculdad~ -de
Educação da UFRGS (1975):



"Aquilo que alguns autores referem como sendo a lógica do con
teúdo diz respeito ao fato de que toda ciência tem uma ESTRUTURA LÓGICA
- conjunto de princípios, regras, leis gerais que regem e que variam de
ciência para ciência. Por exemplo, os princípios fundamentais que rege
as chamadas ciências exatas são diversos dos prinéípios que regem as ciên
cias biológicas ou as ciências sociais. Contudo se o~ princípios funda~e~
tais permanecem, isto não quer dizer que os conhecimentos específicos, os
fatos específicos de cada ciência existam como algo cristalizado ou irre
futável, que não se preste a reexame e atualizago contínua, a partir de
resultados obtidos em pesquisa experimental. Isto significa que é preciso
distinguir entre o que é pe rmanen te na estrutura de uma, determinada maté
ria de ensino - princípios, "leis gerais de uma ciência - e os conheci~en
tos científicos suj eitos à contínua atualização" (...) (p. 221).

Inicialmente queremos refutar nos autores o indevi
do modo de percepção da realidade. A noção de totalidade e
por eles falseada. Analisada dialeticamente a realidade na u
ral, física, biológica, social, etc., já pode ser compreendida
através dos mesmos princípios, sem os quais a unidade do re2
é quebrada. Kosik (1976) nos' ajuda a expressar isso: "A distir:
ção entre sociedade e natureza anda pari passu com a incompreensao de U~

fato: a realidade humano-social é tão realidade quanto as nebulosas, os
atomos, as estrelas, embora nao seja a mesma (o grifà é nosso) realidaée.
Daí a suposição de que so a realidade natural é autêntica realidade; .0

mundo humano seria menos real, em comparação com uma pedra, um meteoro ou
o sol e só uma realidade (a humana) seria co~preensível, enquanto a outra
realidade (a natural) s~ria apenas explicável.

I

Para o materialismo a realidade social pode ser conhecida a
~ua concreticidade (totalidade) quando se descobre a "natureza da realida
de social, se elimina a pseudoconcreticidade, se conhecê a rea~idade so
cial como unidade dialética de base e de supra-estrutura, e o homem c o
sujeito histórico-social". (pp . 43-44).

2 através doi mesmos princípios que acompanham e
apreendem o movimento do real., a contradição inerente à natu
reza e à sociedade e a superaçao ascend~nte para novas forr.:as
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_e vida que se pode explicar as especificidades numa total ida
_e concreta sejam elas físicas, sociais, biológicas, etc.

Os autores do referido manual programado para trei
ento do professor universitário nos advertem ainda sobre a

~ecessidade de distinguir entre conhecimentos permanentes da
strutura de uma determinada matéria e conhecimentos paSSl-
eis de atualização. Éncontramos nisso uma visão dogmática do

=onhecimento. Partimos do princípio de que não existem conhe
~imentos imutáveis e conhecimentos mutáveis para t~da a reali
-ade (e sua apreensão pelo saber) é mutável,. embora conquistas
_assadas co~stituam valiosas e imprescindíveis apreensoes pa
za "o saber p-resente-e- -futuro. O conhecimento é conquista cole
~'va e histórica. A insistência no pensamento metafísico se
.:-efletena atitude ahistórica dos filósofos, cientistas e
.i.deo Lóq i.co s que insistem ern fazer do pensamento dialético uma
conqu í.s t a sem grande uti lidade ou, quando muito, uma aborda
:em inserida dentro do.próprio formalismo que lhes e peculiar.
:-al insistência reflete a existência e o desejo de perrnane~
ia da situação opressora de classe, que sofrem as sociedades
odernas capitalistas. _

A ênfaredada à necessidade de se organizar os conteú
~os a partir de uma estrutura do conhecimento reflete a dico
omia conhecimento-mundo, pensamento-ação. Neste sentido, o

saber que não questiona o real e não o transforma, que o exp li.

ca a partir de determinada ótica de classe é algo desprendido
do real; tal "desdialetização" suprime as possibilidades trans
formadoras do conhecim~nto, neutraliza-o, coiocando-o acima
das classes sociais. :1,

O pensamento e a ação acham-se 'dicotomizados também
na separação feita pelos autores entre as concepções de teo
ria e prática. A abordagem de Turra (1975) quanto à natureza
das disciplinas e o modo de Lima (1976) enfocar as teorias,
ilustram nosso argumento:
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As disciplinas quanto à sua natureza:

Algumas estão dedicadas, de maneira especial a estabelecer
princípios gerais. Ex: Física. Neste caso temos uma DISCIPLINA TEÓRICA. OU
tros relacionam-se, essencialmente, com a APLICAÇÃO, Ex: "disciplinas ped~
gógicas. Neste caso temos uma(s) DISCIPLINA(S) PRÃTICA(S).

As disciplinas pr~ticas surg~m das disciplinas teóricas. De
vem sua existênca à descoberta de métodos eficazes para organizar os co
nhecimentos. Esta efic~cia é comprovada através do êxito que se obtém ao
tratar problemas pr~ticos". (Turr~~ 1975, p. 110).

Do mesmo modo que o homem nao está fora da natureza,
seu conhecimento do mundo não se separa do mundo. O modo de
conceber a atividade prática e a atividade teórica, a própria
práxis, tem variado historicamente de acordo com a atividade
produtiva que é vivenciada.

Com duas passagens de Vazquez (1968) tentaremos fun
damentar nossos argumentos. Inicialmente como conceber a ati

idade:

"Por atividade em geral entendemos o ato ou conjunto de atos
em virtude do qual um sujeito ativo (agente) modific? uma determinada ma
téria-prima. Exatamente por sua generalidade, essa caracterização da ati
vidade não especifica o tipo de agente (físico, biológico ou humano) nem
a natureza da matéria-prima sobre a qual atua (corpo físico, ser vivo, vi
vência psíquica, grupo, relação ou instituição social), bem como não de
termina a espécie de atoi (físicos, pslquicos, sociais) que levam a certa

I "

transformação. ° resultado da atividade, isto é, seu produto, também se
.d~ em diversos níveis: pode ser uma nova partícula, um conceito, um ins
trumento, uma obra artística ou um novo sistema social" (p. 1~6).

Com este esclarecimento queremos questionar em Tur
ra (1975) a imprépria "separação entre "disciplinas práticas" e
"disciplinas te6r ica-s",'conforme a 11 natureza 11 que apresentem.

Procurando relacionar o m6do de se conceber a ativi
" .

dade prática, a atividade teórica e apropria práxis, com o
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-od9 de produção vivenciada, encontramos em Vazquez urna segu~
~a passagem importante:

"A relação entre a produção, a técnica exigida por esta e a
ciência varia de uma formação econômica-social a outra, e muda igualmente
de acordo com o caráter e objeto da ciência de que trata. (...) As ciên
eias que progridem mais rapidamente são aquelas cujo desenvolvimento cans
tituem uma condição I?eces~ária do progres'so técnico imposto pela produção,
progresso que serve de mediação indispensável entre esta última e as ciên
cias" (pp. 216-218).

Esta segunda passagem nos serve para ilustrar a re. .

~ação produção do conhecimento com modo econ6mico de produção.
esejamos deixar claro a inseparável relação teoria-prática. O

~od6 de produção capitalista criou também seu modo de enfocar
a práxis enquanto unidade da teoria e prática. Sob o ponto de
ísta do pragmatismo as relações teoria e prática são concebi
as a partir de uma consci~ncia comu~. Percebe-se uma redu-

-ao do te6rico ao prático, a con~ciéncia comum encontra no pra..- ..
~ico seu sentido utilitário, a verdade ~ ao contrário do mar
xismo, subordina-se não ao social mas ao interesse da cada um.
.azquez (1968) nos aúxtlia a fundamentar estas idéias.

"o critério de verdade para o 'pragmatismo é, por conseguinte,
o êxito, a eficácia da ação prática,do homem entendida como prática indi
vidua1. Pára o marxismo, é a prática, mas concebida como a~ividade mate
ria1 transformadora e social. Enquanto para o pragmatismo o êxito revela
a verdade, ou seja, a correspondência de um pensarrento com meus interesses,
para o marxismo o prático social revela a verdade ou· falsidade, isto é,
a correspondência ou não ~~ um pensamento com a realidade. Vemos, porta~
to, que nem na concepçao da verdade, nem no que se refere ao critério e,
principalmente, ao modo de conceber a prática pOdem identificar marxismo
e pragmatismo, já que não só'não coincidem, como até se acham em posições
diametralmente opostas. Por conseguinte, a contraposiçãa de teoria e pr~
tica se manifesta aqui - com~o mundo da consciência comum - por uma redu
ção do prático utilitário e, consumada esta, pela dissolução do teórico
(do verdadeiro). no útil" (pp. 213-214).
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Voltando ao trecho em exame (Turr~ 1975 p. 110), o~
os afirmar que a separação concebida pela autora entre dis

-_plinas práticas e disciplinas teóricas chega ao auge de um
=~.ívoco: a física não é teórica e prática ao mesmo tempo; o
=etiche chega aqui, a ocultar as específicas relações teórico
-_ráticas; mas, práticas sao as disciplinas sem teorias e teó
=~cas são as disciplinas que sobrevivem sem prática(?). A au
~ ra afirma ai~da que as disciplinas práticas surgem das dis
-_plinas teóricas, devem sua existência a elas sem entretanto,
~-tabelecer as devidas relações entre os níveis teórico-práti
- . Ambas se afirmam com independência própria. A eficácia e

êxito são aqui, no sentido pragmatista, o critério da verda
e .•

Examinemos como Lima (1976) trabalha as relações
~eoria-prática. Percebemos neste autor, ótimas intuições a
=espei to dessas relações: "é: teoria é gerada pela prática quando a

rática se sistematiza. A prática procede da teoria quando a teoria con

z, sistemticamente, à ação" (p . 569). Entretanto, nesta passagem
onde está explícita a relação teoria-prática, p.ercebemos uma
__consistência no momento em que o autor percebe na prática,
::sistematização': "a teoria é gerada pela prática", até ai

itobem, mas a exptessão "quando a prática se sistematiza"
s leva a refletir que a atividade sistematizadora surgida de -
a referência prática, já é ela atividade do pensament9. Ne~

-e momento, então, sentimos a inconsistência de que falamos.
~ima continua sua exposição: liA teoria é a fonte de onde nasce to

a ação ordenada. A ciência é que dá ordem e coerência à ação. Sem teoria

ào haveria progresso, ficando o homemadstrito ao fragmentário do puro

azer" (pp. 569-570). Aqui, sentimos resíduos posi tivistas trad~'
zidos "brasileiramente" na bandeira nacional - a estáticà e
a dinimica social de Comte que refletem uma determinada con
epcão de ciência e de mundo que não podemos deixar de regi~
rar. Lima continua: liA teoria é um esquema formal, aplí.c ave I operat~

riamente, a um conjunto de situações" (p , 570). Mesmo que a teoria
.ecessite e nao prescinda de um esquema formal para expr s-
sar-se, ela nao constitui um esquema formal e sim, uma rcferénc~ia
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ial~tica nao ap~icável operatoriamente, mas relacionada dia
eticamente com a prática; suas possibilidades sistemáticas

.ão significam formalização. A forma vem corno expressao, corno
aparência que de t êm uma essência que a ultrapassa. "A teoria é

a fase da aprendizagem em que o indivíduo 'contem~la' o 'fazer' e o refor
ula, conceitualmente numa estrutura coerente, despojando-o do acidental e

do transft·óriopara encará-lo ao que tem de essencial e permanente" (p .

571). Encaramos esta passagem corno urna exemplar dicotomização
das relações teoria-prática. A atitude teória contemplativa

aracteriza o pensamento metafísico que se repete no modo de
encarar o essencial comoperrn~nente. As sínteses elaboradas
pelas teorias provindas da prática, detêm a prática, sao his

óricas, mutáveis, embora constituam referências que perman~
cem no tempo-espaço podendo ser localizadas,datadas e recons
tituídas. O autor admite ainda: "As teorias não são definitivas: em
cada momento representam a compreensão que se alcançou do conjunto" (p.
575); dizemos que apesar das ótimas intuições de Lima, pela

tentativa de aliar as duas atividades (teórico-práticas) pela
percepçao da mut~bilidade do conhecimento (e aqui sentimos a
fragilidade de sua percepção' de mudança pela carência de refe
rências organicamente históricas), observamos que as relações
teoria e prática não nos aparecem dialeticamente construídas
- pois o autor acaba por encontrar explicações piagetianas e
estruturalistas referentes ao conhe c.írnerrto: (1) "Segundo Piaget
(ibidem), o método científico comporta, além da simples legalidade (ind~
ção).

a) a dedutibilidade (coordenação das ~eis);

b) o modelo que serve de 'sub st rato a deducaçáo (modelo que p~
de ser abstrato)". (Lima, 1976, p ..577).

(2.1) "O estruturalismo mostrou que há um aspecto sincrônico da realidade
que deve ser compreendida como totalid3de, através de modelos que
sirvam de substrato ;ã dedução". [p, 577).

(2.2) "Os livros didáticos precisam ser refundidos, para reapresentar os
problemas de forma estrutur<~, criando nova categoria de análise da
realidade" (p, 57a) ..
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~ Karel Kosik (1976) quem nos auxilia a questionar
2ssas idéias distinguindo urna falsa noçao de totalidade e urna
= ncreta noção de totalidade, contrapondo a concepção do mate
::-::alismodialético às noções estruturalistas: "A totalidade mate
~'alisticamente entendida é criação da produção social, ao passo que para

estruturalismo, a realidade surge da ação recíproca das combinações e
estruturas autônomas. Na má totalidade a realidade social é intuida ap~
~s sob as formas àe.objetos, resultados e fatos já dados, e não subjet.!.
.amente, como práxis humano-6bjetiva. Os feitos da atividade humana são
::esligados da atividade em si. O duplo movimento dos produtos. ao produtor
e do produtor aos produtos, em que o produto, o criador, o homem se situa
_ ima das suas criações, é substituído, na relativística 'má totalidade')

--.- --- -"- ------
~elo movimento simples ou complexo das estruturas autônomas, isto é, p~
_oa resultados e pelas criações tomados isoladamente, pela objet~ação da
.ráxis humana objetivo-espiritual" (pp . 52-53). Kosik na sua crítica

~dealismo e sociologismo de concepção estruturalista de to
~alidade, nos chama atenção para a questão essªncia-aparªncia
_ mo tentativa de compreender a .realidade concreta: "Nas dirnen
~ es da relação interna de fenômeno e essência, no desenvolvinento das
~ontradições próprias de tal relação, a realidade é compreendida concret~
_ente, isto é, como totaliqade concreta, ao passo que a hipGõtase do as
~ecto fenomênico determina uma visao abstrata e conduz ~ apologética"
? 54).

A análise que f azemo's da concepçao das correntes que
_'cotomizam as relações teoria~prática nos facilitou urna ou
~::-acrítica: percebemos na abordagem dos conteúdos através dos
_ivros textos de Didática, urna ªnfase na estr~tura e função

\e detrimento da percepção dialética da realidade.
:i,

Neste sentido Turra (1975) justifica sua abordagem:

A abordagem que realizamos sobre o assunto conteúdo nao tem a preten&âO
e ser exaustiva. O propósito é simplesmente explicar aspectos básicos dz
aneira mais prática e funcidnal (... )" (p. 103).

Nérice (1980) com referªncia ao "que lecionar" as
sim se expressa: "A seleção da matéria ~ tarefa que se impoe, dev 11 ~
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=er dada preferência a que tenha valor funcional, que mais se ligue aos
_!"oblemas da atualidade e tenha valor social" (p. 123).

Bordenave (1978) no pouco espaço Que dedica aos con
zeúdos assim se refere: "Para atingir objetivos educacionais, o alu
-o é exposto a assuntos ou conteúdos de matéria de naturezn diversa. As

im, por exemplo, ele é exposto a fatos, situaçÕes, fórmulas, teorias,
rincípios, conc~itos, processos, sistemas, figuras, etc. Em,geral, es
es elementos nio se apresentam isolados, mas em forma de um conjunto do
ual fazem parte.

Este conjunto tem uma determinada estrutura (relações entre
as partes). O tipo de aprendizagem necessário para o aluno entendê-Ia e

•-ixá-la é diferente em cada caso" (p. 124).

Na mesma linha estrutural, Vilarinho (1979) expoe:
'(...) os conteúdos programáticos sio meios para a consecuçio dos objet~

vos do ensino, submetidos às condições de aprendizagem dos alunos. Assi ,
a partir das estruturas da matéria e do aluno, a seleçio dos conteúdos
(...) deverá estar basenda nos seguintes enfoques: lQ os aspectos qualit~
tivos devem prepond erar sobre os quantitativos. (...) 2Q importância do
domínio da estrutura da matéria. (...) 3Q possibilidade de desenvolvi .ento
de processos mentais mais complexos e tratamento de Ln f ormeçoes (...) 4Q
facilidade de atualizaçio dos conhecimentos e possibilidade de apli~aç20
da aprendizagem em outros campos correlatos. (...) SQ possibilidade de
uso de terminologia específica da área (...)" (pp. 122-123).

Estrutura e Função constituem assim a referê~~ia
através da q~al os livros de Didática perpassam os modos de
se organizar e selecionar os conteúdos. Acreditamos te os
expressado com Kosik (1976) a insuficiência da abordagem es
trutural que acaba por separar o conhecimento da realidadn de
onde procede e para onde se dirige. Com relação à função, acre
ditamos tratar-se de uma referência pragmática do funcio a~'s
mo que procura, através do mecanismo formal da integração, a ~
quar o indivídtna seu papel em função do meio capitalista. este
sentido, os conteúdos deverão estar prenhes da ideologia li e
ral burguesa de ta 1 modo que j usti fiquem a aceitação do pape
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= nç~o) do individuo a serviço do capital, "na grande empr~
sociedade a qual serve.

Os livros did~tico~, atravãs da ~nfase aos conte6
•s formais acabam por reforçar um ensino essencialmente re

rodutor. A forma ã tomada em si mesmo n~o como uma alus~o ao
_aI que esconde mas, como se possivel fosse, trouxesse reve

_a os os conte6dos que se bastam numa organizaç~o vertical
•sequencial) e horizontal (integradora).

"Selecionados os conteúdos, o quarto passo a ser
rofessor, em relaç~o a 'o qu~ ensinar' seri o da organizaç~o

conteúdo. Não hi um critério rígido para essa organizaç~o,
=e 'or pode tomar por base alguns princípios de ordenaç~o.

dado pelo
sequencial

mas o pr~

Q) Considerar a necessidade de ordenaç~o horizontal - implica integrar
os conteúdos com os demais campos do conhecimento humano. Por exe~
pIo, relacionar a História à Geografia, à Educaç~o Moral e Cívica, a
OSPB, à Sociologiat a Economia, à ttica, à política, etc. (integr~
ção de conteúdo).

2Q) Considerar a necessidade de ordenação vertical - implica aprese~~a
continuum de eonteúdos que v~o de um nível de complexidade para o
tro mais elevado, ou seja, considerar o uso de critérios lógicos e o
psicológicos, dependendo do estágio de desenvolvimento intelec ua
aluno". (Vilarinho, 1979, p. 123).

As recomendações formais de ordenaç~o horizo.ta: e
ertical sâo observacbsalém de Vilarinho (1979) nos livros: r r a
1975) e Laboratório de Ensino Superior da Faculdade de a
~o da UFRGS (1975) (aqui, com uma vari~vel-mapeamento s

conte6dos). Lima (1976) não se prende a este esquema es_e ~~
co de ordenaç~o mas sugere uma graduaç~o, sequ~ncia e ser_a
çao com base nos esquemas de assimilaç~o e acomodaç~o da _s~
cologia genãtica piagetiana.

Para encerrar nossas criticas à abordagem dos c .~e
dos, em seu car~ter reprodutor, tomaremos uma sintese fe:
por Vilarinho (1979) com relação a c r í t é rí.o s que deve ser
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bservados. Estes mesmos critérios encontram-se
1975) de onde Vi1arinho parece ter subtr~ido.

em Turra

"Sintetizando, poderemos dizer que os critérios que
~evem ser observados pelo professor na seleção dos conteúdos
ao os da:

- Validade: são os conteúdos dignos de confiança? são repr~
sentativos da matéria?

- Flexibilidade: os.conteúdos permitem alterações? Adapta-
çõeq~ modificações, renovações e enriqueci-
mentos?

- Significância: despertam o interesse dos alunos? Relacio
nam-se à realidade do educando? Permitem ~
o aluno se aperfeiçoe sozinho?

- Possibilidade de elaboração pessoal: os alunos podem mani
pular as informações? Assimilá-Ias e trans
formá-Ias?

- Utilidade: os con~eúdos dados são usados posteriormente eo
novas situações?" (Vilarinho, 1979, p. 123).

Acreditamos já termos enfatizado bastante nossa po
sição com referência a estas questões no decorrer deste traba
lho; sem portanto, maiores considerações contraporemos as que
são agora colocadas COITO novas indagações: Tornemos a validade e a
utilidade. Os conteúdos são dignos da confiança de quem? Re
presentam interesses'de qual classe social? são úteis a que.?

significância e a possibilidade de elabdração pessoal, do
odo exposto, reforçam o individualismo; - são úteis a co e~i

vidade? A flexibilidade reforça a adaptaçâo; não implica essa
idéia, numa concepção aprioristica do conhecimento, que se
adequa, se aplica, se amolda ao real modificando-se apenas a
quilo que ela não consegue comportar e trazer da realidade?
Validade, significância, utilidade, não podem ser vistas aci
ma dos interesses de classes. Não há nos conteúdos, senão ar
tificialmente, um desprendimento do reaI r eles não são ne tros
e se assim se colocam é porque se pretende mascarar as co tradi
ções que o real apresenta.
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Diferente dessas posições veiculadas nos livros-
~extos de Didática a respeito dos conteúdos de ensino está
..aria Tereza Nidelcoff (1981). Para nós esse e um dos capít~
:05 mais importantes do seu livro, pela necessidade que se co
_oca do conhecimento explicar o real, considerando suas possi

ilidades ocultadoras e alienadoras.
- .

Dois problemas são ressaltados: o das sub-cul turas e
d~ ideologia. Com refer~ncia ao primeiro, já achamos estar

ontido no segundo; apenas por urna questão didática no senti
~o de esclarecer informações, aceitamos a distinção feita das
-ub-culturas.burguesa e popular. Colocar corno sub-cultura a ex
_ressão burgues-a-quê- se- impõe à popular ou a popular que absor

e e valida a burguesa, não nos parece urna concepção aceitá
veLr o termo sub-cul tura é que nos incomoda, embora o processo

a absorção da ideologia nos pareça corretamente concebido.
3~sa imprecisão termino lógica e também de certo modo reconheci
'a pela autora:
•

"Neste processo de difusão da cultura dos grupos dominantes
e de inibição das manifestações próprias da cultura dos grupos inferiores,

-a escola tem um papel importantíssimo.

Diante das crianças, os mestres e professores são, por forma
ção e por extraçao, representantes ~o que é culturalmente correto. Difun
dem uma línguagem e um comportamento a ser imitado e, inclusive, corrigem
as atitudes e os vocábulos que as crianças nonnalrnente usam em suas ca
sas mas que não são aceitáveis dentro da escola.

(••.) A cu Ltura oficial - que a escola difunde-expressa entao
,I,

as maneiras de pensar e de viver dos setores dominantes e médios, já que
estes últimos _têm sempre os oLho s postos nos prhneiros. Para definí-la de
alguma maneira, vamos chamá-la de 'cultura burguesa', -ainda que estejamos
conscientes da imprecisão do termo" (pp ,"34-35). Nidelcoff é co s

ciente da imprecisão do termo "cultura burguesa" mas continua
mos a achar também imprecisa a própria concepção de sub-cultu
rai para nos as idéias de ideologia e 'contra-ideologia expre~
sam melhor o que a autora tenta caracterizar. t por isso que
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achamos que o' segundo problema colocado a ideologia,
o primeiro as sub-culturas.

contém

No segundo problema identificado (~eologia) a auto- .ra analisa a expressão de uma e outra classe social que se
anifesta (a sub-cultura burguesa) ou é inibida (a sub-cultu-

ra popular) pela escola. Da primeira, (pp. 35-39) temos consi
erações sobre "a supervalorização do livro", a promoção do. ,

'ndividual "com a" aceitação da compet~ncia como inevit~vel,
o "menosprezo, pelo trabalho 'manual produtivo", a "supervalori
zação do verbalismo "a" valorização do saber pelo saber em
sI'; Da segunda (pp. 39-45) temos considerações sobre a "va Lo
rí.z acâo de expe rí.ênc í.a'; "simplicidade e autenticidade na' ex

re~são dos sentimentos e idéi~s", "valorização do coletivo,
o solí.dár Lo'", "valorização das pessoas" e a "linguagem dire
a".

Tratando do problema ideológico dos conhecimentosNi
elcoff nos adverte:

"Muitos educadores vivem na ilusão da neutralidade dos con
teúdos; muitas vezes, no entanto, já têm se levantado afirmando que tal
neutralidade não existe.

Nem poderia ser de outro modo, pois a escola é parte ,do proj~ -
to político da classe dominante e necessariamente expressa sua ideolo-
g í.a" (p . 46). Após analisar a versão dominante de muitos dos

textos did~ticos, o car~ter alienante destes, a autora nos
faz perceQer como isso conduz à participação no jogo do siste

a dominante vigente.

Posturas que definem uma opção reprodutora ("poli
cial") são caracterizadas: universalização da cultura burgue
sa, aceitação compartilhada do caráter ideológico dos tex-

os, (os grifos são da autora) aceitação por falta de criti
cidade face aos conteúdos, desvinculação dos conteúdos da rea
lidade, o car~ter factual dos conhecimentos transmitidos (pp.
55- 60). Posturas que definem uma opção transformadora C"povo")
são caracterizadas: valorização da cultura popular, revisão
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s conteúdos ideológicos, preocupação com a utilidade do co
ecimento, significação existencial dos conteúdos, etc. (pp.
-62) •

Os conteúdos sao trabalhados tendo em vista objeti
s políticos explicitamente determinados a favor do coleti
I uma metodolgoia democrática e uma avaliação que observe

- implicações sócio-econômicas do 'rendimento escolar.

A importância prática dos manuais didáticos e res
=-_tada: 10S manuais não são os mestres I; mas acontece que a
-=luência do manual é consideravelmente grande: - em muitos

"" -. --
_=-50S I __nao_ ~__se>_<? Cl::J-artçaquem os le, tambem os folheiam e
_~em as pessoas de casa; - muitos educadores trabalham direta
=.te sobre os conteúdos dos manuais. (...) ainda quando o
- fessor não confirme durante a aula a orientação ideológi
_ do manual, a criança se defronta sozinha com o texto, nao
~enas desprevinida ante sua possível tendenciosidade mas tam
_ cheia de fé na verdade do que lê - Iporque esiá escrito

livro I.Diante dos manuais o professor crítico, questiona
_=, que se adentra, exerce um papel importantíssimo pois além
- domínio técnico da l~itura ele ensinará a ler-o que está

-_= trás dos textos questionando as mensagens aparentemente
enuas e possibilitando ao leitor a sua inserção histórica

_.sciente e transformadora do, rea1!22)

Finalizando nossa análise a respeito dos conteúdos
_ ensino citaremos Freire (1978) em urna de suas cartas ares

Guiné-Bis_ltO da experiência r~volucionária da educação de
\

22) • - \ rFeltas essas analises em'torno de Nidelcoff poderlarnos acrescentar
que talvez tenhamos valorizado demais seu trabalho como um todo, ,Tra
tava-se dentre todos os outros, o que nos parecí.a mais nitidamente
dirigido ~ p~rspectiva de transformaç~o'social, Nessa oportunidade
(~6s-defes3_do presente trabalho) reconhecemQs nele um basismo e uma
d i co t om i za 'ao (povo+po Ljc í a I ; popu La r+bu rgu cs) que t a lve z conduza .:
um certo simrlismo. Apropria questao do saber apresenta-se dicotomi
zada. A rigor n~o existe saber burgu~s mas, saber apropriado pela~
classes dominantes (no caso, a burguesa) que necessita se r sociali-
zado.



"A resI>üsta à pergunta em torno do que conhecer, tendo que
diretametnc com a constituiç~o do conte~do piogram~tico da aç~o educa

~ aJ envolve uma série de ângulos que não podem ser descuidados. Ângulos
que o para que, intimamente ligado ao como, ao em favor de quem, ao

_ ~tra que e contra quem conhecer é o centro orientador mesmo da delimita
-~o do que conhecer.

Desta forma, a delimitaç~o do que conhecer, sem a qual n~o é
_ ssível a organizaç~o do conte~do program~tico da aç~o educativa, está
_= reitamente associada ao projeto global da sociedade, às
-_e esse projeto exige e às cond~ç6es concretas para a sua

prioridades
realizaç~o"

121).

DOLOGIA

Iniciaremos nossa discussão a respeito da metodolo
;~a do ensino a partir de uma colocação de Gilberta Martins
:annuzi· (1979), que, em seQ trabalho de tese de mestrado, es
--beleceu um confronto entre os métodos Paulo Freire e os do

BRAL, para desenvolver o tema Jannuzi revisa inicialmente a
_~teratura sobre objetivos e métodos educacionais e assim ao
_ ca seu problema:

"Supondo que nem sempre os educadores estão consciente de que
- . - (23)sua açao educativa parte dessas concepçoes· e que estas nem sempre pr~

edem de uma reflex~b rigorosa, radical e de conjunto sobre o homem e o
- Indo, porem estao sempre subjacentes a todo processo educativo.

Parto, pois, da suposiç~o de que as finalidades ou objetivos
-erais s~o decorrentes das visões de homem e de mundo implícitos ou·exp1i
citos nas concepções de educação e que dessas finalidades decorrem os

.odos. Deste modo, pedagogias com finalidades diferentes necessitam de me
odos também d í f ercn t es", ('Jannuzi. 1979. p . 20). Nas suas cone lu

soes, após tod a uma detalhada. análise I Jannuzi assim se expre~
sa r "Com amb as as pedagogias. os mé todos e técnicas p.edagógicCls n30· só
decorrem das respectivas conc epcó es de educação e finalidades. como t arn

(23) - -A ilutora re[~re-se as concepçoes de homem e mundo historicamente con
dicio.1l3dns.
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são um meio'pelo qual estas concepções e finalidades diferentes podem
realizadas" (p. 83).

A procura que fazemos nos livros de Didática em•__s vários temas (objetivos, conteúdos, metodologia e avalia
- da ideologia a eles subjacentes, nos remete à mesma pro
_:.ática: - que homem, que mundo construímos com nossa prátl
_ pedagógica? É este o problema que se esconde atrás da re•

ucâo ou transformação social que procuramos identificar nos
-::iostextos~ tomando como princípio que o desmascaramento da
_~lidade se bem que nao se constitua um momento estanque e
_rimei~o passo para a ação t~ansformadora.

Nestes livros, as palavras: métodos, metodologia,
~~ icas, procedimentos, experiências, atividades e estraté
_~s de ensino, não possuem rigorosas distinções. Diremos,
__na~, que os métodos e as metodologias, via de regra, se re
:::ema processos mais globalizantes (gerais) que requerem pa
~ seus fins, o proiseguimento de etapas (passos específicos)
._e podemos chamar de técnicas, procedimentos, experlencias,
-~ividades ou estratégias de ensino. A mais clássica, no sen
__do convenciona{, é a distinção entre métodos e técnicas.
=ste trabalho usaremos os termos indistintamente tomando-os
_ o mOdos de se trabalhar os conteúdos de ensino, como moda
. ades do ensinar.

Tem-nos perseguido a preocupação de que o modo de
~::odução social gera as idéias, os pensamentos, os valores

_e o sustentam por serem "apropriados" a ele - uma vez que
e e se originam. Claro que na sua autonomia relativa nao nos ,

--quecemos de que as idéias são também capazes de nele inter
= rir, no sentido de sua transformação. Também claro está que

próprio modo de produzir, dialeticamente, gera em seu pro
-_sso de desenvolvimento, as condições de sua destruição.

Refletimos muito em torno de nossa primeira preoc~
_çao aqui exposta, pensando em relacionar modos de produzir e

os de educar, no desesenvolver da história. E vimos-b qua~
carecemos de informações histórica~ ... Embora n50 constitua
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= jetivo nosso dar conta dessa problemática achamos neces
_:a a tentativa, apesar de limitada, de uma reinterpretação c~

e pelo menos sugerir estudos nessa área. E o fazemos,me~
:':emodo impreciso, ao denunciar o falso ~ratamento históri

:actual) dado aos métodos e técnicas de ensino, nos li
5 didáticos que estudamos. Com isso, denunciamos também a
=ontextualização que envolve o tratamento metodolágico. Tra

o assunto· por partes:

1 -' a relaçãorrodosde.produzire rrodos de pensar a educa
çao;

2.- o falso tratamento da história' dados aO$
dos e técnicas.

méto

e os modos de pensar representam ou refletem os modos de
_roduzir, os métodos e técnicas expostos nos livros hoje
são rrodosde ensinar de burgu~sia~24) Isto não deve ser
carado mecanicam~nte nem de forma "apurada" - o presente

antém fragmentos (ess~nciais e formais) do passado; a rea
lidade e uma totalidade ..

A burguesia é rica também em sugestões metodológi
~s. Riqueza significa aqui a pluralidade, a diversidade de

~ali~ades do ensinar. A pedagogia de existéncia, assim rotu
_a a.por Saviani' (1981, pp. 23-33), na sua énfase metodoló
__a em detrimento dos fins e no esvaziamento conteudístico, in
_stiu significativa preocupação com os meios, embora os iden

~~ficasse formalmente com os fins. A escola nunca e~teve tão
:_gestiva na' questão do como ensinar ... : instrução programada,

·dulos, ensino através de fichas, gv-go, philips 66, painel.
utegrado, cochicho, murmúrio, discussão circular, seminários,

- sembléias, diálogos, simpósios, etc. As útlimas sugestões,

24) Essa id~ia enco~tra tamb~m apoio no estudo de Jos~ de SOllza Ma "tins
(1980): "Entendo que o modo capitalista de produção, na SU.1 acepção
c15ssica, ~ tambcim modo capitalista de pensar e deste n30 se separa.
C verdade que essa id~ia esti dispersa nos textos de Marx e que tal
conceito não chegou a ser f o rmu lndo por ele. Surge aqu í a í ud a de [D.I
ma d í f us a , mais como premissa desses rcx t os i rcsu l.tado s de minha pro
pria leitura das suas oLras ricas e estimulantes. Estou dcscnvülve~
do essa noção em outros trabalhos para que amadureça d' ,idamente":-
(p , XI).
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~qui anunciadás, nos remeteram ao passado e c?nseguiram, em
_arte, abalar nossos argumentos. Dizemos em parte, porque está

amos a interpretar mecanicamente a questão; se o presente d~
~em o passado, isso explica a permanência corâ sua forma própria
"e manifestação. Ao lermos, por exemplo, o Banquete (Platão)
.imos que se ,tratava de um simpósio onde os convidados discu
~iam o amor apresentando-o sob diferentes pontos de vista. E
-ada mais atua1 do que um simpósio. Apenas então, forma e con
_eúdo de discussão apresentavam-se unidos. Nos livros que es
~udamos as formas se acoplam aos conteúdos .•.

Que a digressão não nos afaste da questão. Como en
-in~va então o modo feudal de produzir? Saviani no mesmo tra

alho (1981) nos adverte que o atualmente atribuido modo me
"ieval de ensinar não está colocado de forma historicamente
orreta - trata-se das idéia-s metodo Lóq i.ca s de expo si.ç ao que

_aracterizam a pedagogia de essência hebartiana do século XIX,
de a burguesia, e~tão classe em acensão, formava seus ser

os enriquecidos para se aprop rí.a.rem do poder; eles precisa
~am ,do conhecimento (e o capitalismo é rico na produção da
-ua ciência) como instrumento de legitimação e dominio politi
::0 social.

Tentando sugar de Ponce (1982) caracteristicasdo
étodo medieval de erisinar (o termo por si só é uma general!

zação perigosa e ousada também pela fragilidade das nossas
~nformações), observamos que a instrução (tal como a entende

os hoje) ,não era um objetivo fundamental na educaçao do cava
eiro. Personagens medievais como El Cid eCarlos Magno tam

ném tinham sérias deficiências nesse sentido: Cid escrevia,
al, Carlos Magno nao escrevia (Poncc,1982, p. 93). Os conteú-
os escolares além da gramática, retórica e dialética incluiam

assuntos como o xadrez, a equitação, o tiro com arco e a poe
sia. As escolas rurais monásticas sucederam as escolas das ca
tedrais, germes das universidades liberais. O diário de Wala
fried Strabo (Ponce,1982, p. 92) aluno do Monastério de Rei
chena..rde815 a 823 deixa ver a aprendizagem mecânica bas~ada
na memorização através do estudo de textos latinos sem a com
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:r~ensao do significado das palavras; deixa ver a aprendiz~
:em através da redação de certos documentos e "escritos de ca
=ãter mercantil" - e aqui percebemos que os assuntos estuda
_ s tinham a ver com a vida: os discursos e réplicas eram fei
~os em torno de temas jurídicos da época. O próprio exercício
~a réplica na escola era o exercício de uma atividade do se
- or enquanto classe dominante do ~odo feudal de produção: as
~erras eram cedidas aos servos por meio da súplica e concedi
:::aspelos senhores por rneí.o da prestária. O exercício da. d i.aLe

::ica e da réplica visava formar' juristas doutos capazes tam
-m de defender com argumentos legais os interesses da classe

- minante .. ~

O estudo nas universidades jã apresentava seu cara
~er Lí.be raI: "Não só os estudantes que determinavam quando deveriam ter
~ {cio as aulas, qual deveria ser sua duração, etc, como tamb~m o próprio

rupo governante só tinha poderes delegado~. Os estudantes fiscalizavam
s seus professores de um modo que e~aria os anti-refurmi~tas de hoje

~ e querem volver ao reinado da toga e do capelo: se o doutor pulava um
arágrafo doTí.v ro que estava comentando, os alunos o multavam e o mesmo
contecia quando ele procurava se eximir de esclarecer uma dificuldade, al~.
ando que isso seria feito mais tarde, ou quando insistia demasiado a

respe í.t o de outros desenvolvimentos... (Ponce, 1982, p . 101). Esta pas
-agem nos faz perceber um método de ensino baseado na leitura
_ comentãrio de textos feitos pelo professor com? acompanha

ento dos alunos. Mais tarde, jã no século XIX, o método Lan
(25'aster e Bell J se bem que ligado a uma situação industrial

;.,nglesada burguesia em afirmação, faz-nos pe rce be r um método
aseado na tomada de lições (também decoradas) que se asseme

_ha ao que percebemos Jo modo feudal de ensinar, com introd~
ões modernas de ensino para uma maior_q~antidade de pessoas,

apoiado no sistema de monitoria.

(25) Referências sobre o método Lancaster e Bell são encontradas em Azevc
do, Fernando de - A Cultura Brasileira ~ são P~ulo, Mclhoramentoi:
1971, p . 572 e Silva, Geraldo Bastos - A Educé\l;âoSecundária. são Pau
lo,Companhia Editora Nacional, 1969, p. 47.
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Do modo aristocrático de aprender, se o generalizar
s a partir do conhecimento que temos dos gregos, desenham-

-se em nossas mentes a perip~tética e o diálogo compreendidoc~
a reflexão discutida sobre o cosmo e os QPstumes, coisas

_e o ócio da classe dominante permitia aos cidadãos livres
s passeios dos liceus e academias ou nos banquetes entre ami
s.

•
No modo comunista primitivo de produção sabemos de

a educação entregue as circunstâncias difusas do meio, sem
~ecessidade de repressão, .uma aprendizagem direta, através da

itação de geraçao a g~ação dos afazeres cotidianos pela 50

reviv~ncia. No seu momento de dissolução histórica; tom a•~_ropriação de terras, bens e homens, essa educação se divi
d.iu para as classes que se formavam: "Para os que nada tinham, ca

ia o saber do vulgo: para os afortunados, o saber de iniciação". (Ponce,
982, p , 26). Com as classes sociais, a escola surge como ri to

~estinado a direção da sociedade, ..

No modo comunista primitivo de produção vale ressal
=ar O método empre~ado na e~ucação - a imitação~ processo a
ser recuperado num modo comunista científico de produção. Fan
=asia da historia? - Duvidamos. Mas é fantasia descrever uma
educação que ainda não aconteceu.

Modos coletivos de aprender nos sao sugeridos atra
es das experi~ncias socialistas como a cubana. Warren Dean

(1979) nos dá um maravilhoso relatório sobre as ESBECS.
ESBECS sighifica Escuela Secundária Básica en el Campo, ou Es
cola de Ensino Médio Rural: "Os métodos de ensí.noforam revistos e
modificados. Observadores estrangeiros constataram, em 1960, a existência'
de memorização e exposições em sala de aula e de controle disciplin5r, Ma
nuais de ensino mais recentes enfatizam, porém o uso de que st í onarento , e
lat6rios escritos e trabalhos pr~ticos como forma de enfrentar 0 autorita
rismo pedag6gico. A televisão, utilizada inicialmente paia preencher a a
cuna no número de professores, continua sendo empregada como meio auxi
liar de ensino. O sistema de exames foi mantido e fortificado, mesmo re
conhecidas as distorçôes produzidas pelo critério. de notas e a ênfase da



a' ao estudo visando provas. Tais transformações foram determinadas pela
realidade. A entrada nas escolas especializadas, depois do ensino médio,

eria que ser seletiva, e notas teriam que ser um indicador parcial de
compromisso acadêmico. Contudo, os exames não deveriam ser aplicados na
forma competitiva como no passado. Recorre-se entao, frequentemente, a

iagnósticos, e os alunos que fracassam são ajudados pelos professores e
outros alunos; monitores selecionados en t-r e os colegas de classe lideram
discussões e revisões de matérias. Atitudes e hábitos são discutidos em
sessões s~manais de crítica, visando ,desenvolver atitudes realistas e dis

osiçao para enfrentar os problemas diretamente, obrigando todos, mesmo
0& alunos mais adiantados, a verem nas diferenças individuais, oportunid~. -des de ajuda e_naQ possibilidade de superar os outros.

As ESBECS utilizam técnicas informais de aprendizagem que ta!
vez sejam tao eficazes quanto as aulas tradicionais e exames. Os alunos
par t í.c í p am de círculos de Ln t e r e s se s ou "clubes", alguns dos quais são

orientados para a produção. Sua finalidade·é introduzí-los em carreiras p~
tenciais e mostrar a estrutura e inte~-rebção da economia como um todo.

·?ode haver currículos de interesse em medicina, veterinária, fotografia,
eletricidade, química de solo, etc. Grande ênfase é dada i escolha de uma
profissão, e neste sentido.são promovidas visitas a centros~e trabalho,
que oferecem sua ajuda sob a forma de recursos humanos.

A interação intensiva dos grupos, dentro da ESBECS parece
criar uma personalidade coletivista,' Um exemplo disto foi constatado p~
10 autor numa visita recente a uma das escolas. Nosso grupo visitou um dor
mitório de cinquenta meninos; um grande corredo~ com beliches e armários
dos lados. Para os estrangeiros, tudo era autero, com ~m aspecto militar,
mas a simplicidade resultava provavelmente da carência de recursos. Não

.t,foram os beliches, contudo, que chamaram inicialmente nossa atençao. Qua~
do entramos na sala vimos algo surpreendente. Os. alunos, em vez de colo
car seus brinquedos em cima de suas camas ou armários, para demonstrar seus
gostos individuais e o sentido de posse, tinham juntado os mesmos a tudo
que havia de colorido - pratos plásticos, apontadores de lápis, vasilhas,
escovas de dentes, colocando-as no corredor. As bonecas, animais, árvo
res, barcos, etc, estavam dispostos em cadeiras e no chão. Os professores
teriam sugerido'esta 'exposição'? Não, eles estavam tão surpresos quaIlto
nós. As crianças tinham pensado nisto sozinhas. No momento talvez não ti
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!
vessemos entendido mas também eles pareciam divertidos com este sinal de \

'que os próprios alunos os estavam ultrapassando em atitudes de vida cole
tiva" (pp,26-27). Mesmo através da percepção burguesa de Dean,

ob~ervamos uma educação baseada em principios novos; as ve
lhas formas exames e notas, por exemplo, as compreendemos co

o processos a serem superados. Apontamos um fragmento do re
latório do autor, supracitado, para mostrar as possibilidades
dos modo~ de ensiriar baseados em novos modos de produzir.

Tentaremos agora discorrer sobre o segundo ponto que
anunciamos no início, para relacionar a hist6ria com nossos
livros em estuão.

2. Quàndo denunciamos o falso tratamento histórico (factual)
dado aos métodos e técnicas de ensino queríamos nos refe
rir a explicações tais corno as que se seguem:

2.'1. "Todos os grandes educadores, de Socrates até a atualidade, têm
criado seus próprios métodos, enriquecendo o campo da Metodologia..
Didática, mas o primeiro a tratar sistematicamente das condições
gerais dos métodos pedagógicos foi Comme n í.u s em sua obra Didática
Magna. Alguns educadores se proecuparam com a estruturação de um
método de ensino tão abrangente, que pudesse ser aplicado em qual
~uer situação (com qualquer aluno; em qualquer disciplina etc),
Foi o caso de Commenius, Rat~e, Pestalozzi. Herbart e, mais recen
temente John Peter Wynne, No entanto, as pesquisas' educacionais,
realizadas pela Escola Nova, subsidiadas, por descobertas em áreas
afins (principalmente as da Psicologia Experimental), indicaram qJe

o uso variado de métodos e/ou técnicas de ensino proporciona uma
experi~ncia muito m~is rica ao educando, facilitando o seu desen
volvimento integral". (Vilarinho, 1979, p . 32).

A abordagem histórica que observamos aqui, toma os
fatos (o ensino de Sócrates, Commenius, Herbart, Wynne) e os
encadeia como causa e consequência dando à História um trata
mento linear. Os métodos são tratados e validados genericamerr
te sem relação com a situação e condi~ões materiais de onde
s~rgiram. A autora desconsidera as condições contextuais que
favoreceram o aparecimento das tendências metodo16gicas. Apr~



senta a Escola Nova, por exemplo, desprendida das condições do
desenvolvimento econõmico capitalista que a geraram. A abord~
gem da Escola Nova é feita cqmo uma ocorrência positiva (boa)
em si mesma, "proporciona uma experiência mu.i to mais rica ao
educando, facilitando o seu'desenvolvimento integral", sem
qualquer questionamento ao que há por trás da preocupação com
o "desenvolvimento integral", por exemplo - f6rmula mágica da
pedagogia burg~esa para dar conta da totalidade, tomando o in
díviduo como um todo, a parte pelo todo, para escapar da dia
leticidade homern'-mundo •

2.2. O tratamento hist6ricodado aos métodos e técnicas tam
bém se apresenta na forma dicotõmica passado-presente. O• rroderno exclui o tradicional; o novo está, separado do
velho:

"o professor tradicional-é um homem feliz: não tem o problema
de escolher entre as várias atividades possíveis para ensinar um assunto.
C~m6 para ele a única àtividade válida é a exposição oral ou
não perde tempo procurando alternativas.

preleção,

Para o professor moderno, entretanto, a escolha adequada das..
'atividades de ensino é uma etapa importante de sua profissão. É nesta ta
refa que se manifesta a verdadeira contribuição de seu métier. Assim como
a c~npet~ncia profissional do engenheiro se manifesta na escolha acértada
de matérias e métodos de construção, a idoneidade profissional do profe~
sor se manifesta na escolha de atividades de ensino adequadas aos objet!
vos educacionais, aos conteúdos da matéria e aos alunos (Bordenave, 1978,
p , 12l). Aqui" além da separação ahistórica e "ant í.c-d í.a Lé t í ca "

do velho e do novo, observamos uma redução dos métodos à expo
sição oral (característica hebartiana do século XIX). Os rnéto'
dos e técnicas se apresentam como "várias atividades possíveis
para ensinar. um assunto", como formas que se acoplam aos con
teúdos; isso denota um outro aspecto, não apenas rigorosamente
histórico, mas, uma questão que separa o essencial do apare_
te, a forma do conteúdo (que não deixa de refletir uma prQ
blematicidade histórica).
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Por outro lado, quando se fala da adequaçâo das va
rias atividades de ensiro aos conteúdos, se f~la das técnicas de
um modo neutrôi sâo meios para fins-conteúdos quaisquer que se
jam eles. Coisa que se esclârece.no texto quando o autor se
expressa a respeito da compet~ncia profisiional. Competªncia
para quem? Qual o segmento da populaçâo benificiada? Qual a
classe social favorecida? Como sâo construídos, na prática, os
quartos de empregada nos prédios de apartamento, por exemplo?
No Nordeste, (e nâo apenas nesta regiâo) sâo, via de regra, p~
q~enos, do lado do sol, sem ventilaçâo ou janelas. E sâo os

. .'.
engenheiros competentes que 'os constroem. Dessa forma se ex
pressa a "verdadeira contribuiçâo do metier" do Educador. Ele
nao se exime de numa sociedade de classes, servir a uma de
Ias. Ao colocar a compet~ncia profissional acima das classes
sociais o autor acaba por revelarumposicionamento onde a
pseudoneutralidade trai a adesâo aos interesses das classes
dominantes.

A respeito da politicidade dos métodos e técnicas
do ensino Paulo Freire (1978.) assim se expressa: "t: organizaçao
do conteúdo programático de educação, seja ela primária, secundária, uni
versitária ou se dê ao nível de uma campanha de alfabetização de adultos,
i um ato eminentemente ~olítico, como política ~ a atitude que assumi~0s
na escolha das próprias ticnicas e dos mitodos para concretizar aque~a
tarefa. O caráter político de tal que fazer independe da consciência que
tenhamos dele ou não. O saber como delimitar o conhecer não está separado
do para que conhecer CQmo das implicações deste ato, a que me referi. Kão
há, por isso mesmo, especialistas 'neutros', prop~ietários de t~cnic3s
tambim neutras, no campo de organização curricular noutro qualquer. ~30
há metodologistas neutros para ensinar como ensinar neutramente história
ou geografia, língua nacional ou matemática" (p. ·122).

Além do falso tratamento hist6rico, do idealismo e
-da falsa neutralidade~ o tratamento relativo aos métodos e
técDicas de ensino nos iivros didáticos revelam uma conccpç50
fragmentada d~ mundo. Isto é ~uito claramente percebido na
pr6pria ·abordagem didática dada ãs técnicas. Elas s~o: indivj
duai s, de grupo e s6cio-indi v idua Li.zadas (Vilar inho, 1979,
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pp., 51-103); (Carvalho, 1974, pp. 173-297); individuais e de
grupos (Turra, 1975, pp. 134-155); individuais e de grupo
trabalho em pequenos grupos, trabalho em grandes grupos (LabQ
ratório do Ensino Superior da Faculdade de Educação da UFRGS
1973, pp. 246-292); sem discriminação específica contendo 72
sugestões de técnicas individuais de grupo (Nérice, 1977; 1980,

I

pp ..262-288); outros, como Lima, 197.6, Fritzen (1973, 1974,
1975), Bordenave ('1978) contêm apenas técnicas de ensino e di
nâmica de grupo. Parte-se da compreensão de que existe uma se
rie de técnicas de diversos tipos que se adequam a· situações
várias de ensino-aprendizagem. A própria concepção em tipos
diferentes revela a concepção fragmentada do:mundo de que fa

. -- - . - ~-- - ~-
lamos~ revela o pensamento lógico formal que separa e enqu~
dra.

1. '.
",

É interessante notar a plural idade de sugestões exis
tentes de técnicas individuais e analisar os princípios que
as orientam. Os estudos através de fichas, a instrução progra
~ada, a solução de problemas, a entrevista, o estudo dirigido,
o ensino por mÓdulos, exemplos de técnicas individuais de en
sino partem todos dos princípios que Turra (1975 p.~35) cond~.
sa muito bem: o atendimento ãs diferenças individuais é o fun
damento das técnicas de ensino individualizado. Isto signifi
ca orientar o ensino de tal sorte que:

- satisfaça as necessidades e interesses do aluno;

oportunize o progresso individual de acordo com o
r1.tmo próprio;

- desenvolva.~ iniciativa para a ~ealização de ati
vidades variadas;

- permita a participação ativa no processo de apren
dizagem.

Em primeiro lugar, chama a nossa atenção a diversi-
dade das técnicas e a sofisticação tecnológica com o apoio in
clusive de mãquinas de ensinar, dado ao ensino individualiza
do. E nos perguntamos: por que isso agora? Nossa compreensao



histórica do cap~talismo tenta responder: a ênfase dada ao in
divíduo, às diferenças individuais, suas potencialidades, rit
mo, progresso e iniciativa diz respeito à competição dos mer
cados a nível econômico, junto a isso, a crença na competição
perpassa os vãrios grupos sociais desde o capitalista que co
loca a eficãcia (competitiva) corno critério de seleção, corno
fator d~ ~ecisão, até as classes subordinadas que interiori
zam dessa forma a crença reprodutora_do capitalismo.

Os princípios acima referidos não resistem a urna
análise dialética: as neces~idades de indivíduos são satisfei
tas erndetrimento de toda urna coletividade - os homens são in
seridos, na sociedade c~pitalista, em classes sociais: em te
se~ a satisfação de uma classe precisa da alienação de outra;
na prática, a desumanização imposta impede que o homem - mes
mo soc í.a Iment.e dominante, cumpra sua vocação ontológica. O
rltmo próprio e a iniciativa dizem respeito ao jogo de merca
do e ao acato a propriedade privada. A participação ativa, a
adesão ao modelo social proposto.

Por sua vez, as técnicas de grupo nao se opoem aos
propósitos das técnicas individuais. Pelo contrário, servem
de reforço a elas na medida em que diluem (a nível das idéias)
as contradições sociais. Ao desenvolver o capítulo "A escola
corno processo de socialização'; o professor Lauro de oI í ve í.r'a

Lima, (1976) assim se posiciona em relação ao trabalho de
equipe: "o prestígio provindo de preconceitos ou classes sociais desapare

cem no grupo" (p. 345):

O trecho e claro no seu mascaramento da realidade;
no grupo (trabalho de equipe) sao desfeitas as diferenças "prQ
vindas de preconceitos ou classes sociais". As técnicas de
grupo aparecem corno antídotos para o individualismo e visam
estabelecer uma harmonia nas relações humanas, desvinculando-
-as das condições óbjebivas que as originam. Essa harmonia é,
portanto, falpa.

, .
Examinemos cuidadosamente o que se concebe por gr~

po (social) nos diverso; livros didáticos:-
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1. ,"Em geral, os estudiosos do assunto concordam que um conjunto de
soas constitui um grupo quando possui:

I. ,pe~

- um vínculo definível - pode ser uma sigla, um título ou qu~
lificação;

- consciência de grupo - as pessoas percebem o grupo como uma
unidade e b~scam identific~r-se conscientemente uns com os
outros;

propósitos comuns - os.membros do grupo têm uma noção clara
dos propósitos a atingir em conjunto, e se engaj am no proce~
so de realização dos mesmos;

- -'dep'e'ndêricíamútua na satisfação de necessidades - os mem
bros do grupo se auxiliam entre si, no sentido de atingirem
juntos os propósitos comuns;

- interação - na busca de realização dos propósitos
os~ros se influenciam e reagem reciprocamente;

comuns,

• - habilidade para agir de 'maneira unificadora - os membros
do grupo, tendo uma percepção coletiva de unidade, proc~
ram atuar como um organismo.

Como os indivíduos, os grupos têm necessidades e aspiraçoes
as quais procuram satisfazer convertendo-se em objetivos. A escolha des
tese dos meios para alcançá-Ios resulta da interação de muitas forças i2:,
ternas de 'cada membro do grupo e do produto de pressões ex t erna s!", (Turra,
1975, pp. 140-141).

2. "Sob o ponto de vista sociológico, um grupo pode ser definido como uma
pluralidade de indivíduos que estão em contato uns com os outros, que

."se consideram mutuamente e que estão conscientes de que têm algo 5is.
nificantemente importante em comum. Interesses, crenças, tarefas, ter
ritório - essas características e muitas outras - podem ser fontes de
laços significativos e importantes para o grupo". (Laboratório do En-
sino Superior da Faculdade de Educação da UFRGS, 1975, p. 249).

3. "Os grupos podem ser primários e secundários. são grupos primários os
~m que seus'membros realizam um processo de interaç~o direta, sob os
efeitos de liames afetivos, Intimas e pessoais, como'~ o caso das re
lações' entre os membros d~ uma famí1i~) um grupo de amigos, ou alunos
de uma classe, etc.
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são grupos secundários os que pelo contrário. mantêm relações
impesoais,formais. não afetivas. A comunicação entre os mCIMros, de modo
geral e indireta.

Pode-se dizer que um grupo de estudo e, na sua essência um gr~
po primário, uma vez, que seus membros, se encontram em situação de ir.te
ração dite-ta". (NerLce , 1980, p.249).

4. "Que a aprendizagem seja um processo essencial pessoal, .nao há educa
dor que o negue. Todavia, ela se pode efetivar em grupo, dando origem
ao ensino_socializado. Aqui, ~Q invés de se procurar atender às dife
renças individuais, como ~~ocorrer nas formas individualizadas de en
sino, procura-se tirar partido da interação mental e social, ineren
te às situaçoes em que, duas ou mais pessoas estao em contato social,
e agem em função de um fim comum. Esta idéia de grupo social, como o
conjunto de duas ou mais pessoas, ~'interação unidas por consenso, é
clássica no campo das ciências humanas". (Carvalho, 1974, p.213).

5. "Dinâmica de grupo, pois, é o processo natural do desenvolvimento que
produz:

a - a localização (a lógica é a moral do pensamento);

b - a cooperação (a moral e a lógica da conduta);

c - a comunicação (não há lógica e moral sem compreensão) em
níveis progressivamente mais fonna1izados (matematizados),
criado por interiorização, atitudes de compreensão, de
amorização, e de diálogo, os fatores que eliminam a agre~. -
sividade natural dos seres humanos. Dinâmica de grupo é,

_ I

por si,'ulOprocesso de Hominizaçao: Fases do grupo: 1-
ANOHIA (ritmo); 2 - HETERONOMIA (r'eguLaç ao); 3 - AUTO~O-
l-lIA(equilibração)". (Lima, 1976; p. 355).

6. "Conceituemos o grupo como um todo ou sistema que e algo mais que a sim
ples soma de seus elementos individuais.

(.•.) Com respeito à autoridade, desde os primeiros momentos
de vida do grupo começam a distinguir-se dois tipos de pessoas: as Sl,JPER-
DEPENDEN'lES, aquelas que estao dispost.:1Sa segúir as orientações e normas
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i
de .autoridade e as CONTRADEPENDENTES, aquelas que têm seus próprios cb j e .\..

, tivos e consideram humilhante se submeter sem luta à autoridade do grupo.
Somente mais tarde, quando o grupo ji tenha convivido um temp6 e se torna
dO'mais maduro, é que surge uma atitude nova, a INTERDEPENDÊNCIA.

Ao mesmo tempo que procuram um modo de se relacionar com a au
toridade, os membros sofrem inicialmente uma forte necessidade de saber
qual é o objetivo do.grupo e como se traba1hari para a1cançi-10".
nave, 1978, p. 136).

(Bo r d e

7. lias grupos são instrumentos utilizados dinamicamente pelo docente, com
o fim expresso de promove~ o desenvolvimento individual e o ajustamen.. -
-t orao-me í.o r . - -- .._--

Para tanto, é necessirio que os grupos de trabalho sejam
parados pelo 'professor e apresentem certas características, sem as

- o trabalho seri improdutivo. Segundo Know1es (1962), são elas:

pr~
quais

- identificação entre seus elementos;
• - consciência de grupo (percepção coletivo de unidade);

- participação com os mesmos propósitos (objetivos comuns);

- dependências recíproca para a satisfação de necessidades
(ajuda mútua);

- ação recíproca (grand~ comunlcabi1idade);

existência de uma estrutura interna (distribuição de papeis
sociais - roles);

- habilidade para atuar de forma unitiri~". (Vilarinho, 1979,
\p. 71).

8. "Se fosse pos$íve1 a pessoa do planeta Marte ?bservar os habitantes
deste planeta Terra, provavelmente ficaria impressionado em constatar
a quantidade de tempo em que as pessoas passam juntas, em grupos.
Constataria,possivelmente ".i, que as pessoas nascem e vivem em grupos re
lativamentepequenos e que os membros moram na mesma casa para aten
der às suas necessidades bisicas, dependendo da mesm3 fonte para sub
sistência econômica, para educação dos filhos c cuidar da saúde.
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Observaria ainda que a educação e a socialização dos filhos
ocorrem geralmente em grupos maiores, formados pelas escolas, pelas igr~
jas, pelos clubes e outras instituiç~es sociais. Ainda poderia observar
que a maioria do trabalho e das atividades é realizada em grupos, com
grande depend~ncia dos membros entre si.

~ bem possível, ainda, que o habitante do planeta Marte obser
ve, com certa surpresa, que os habitantes desta Terra nem sempre se inte
gram perfeitamente, filltando-lhes o necessário clima social~ por causa dos
problemas de relacionamento.

Onde se encontra mais de uma pessoa, há realmente problemas de
relacionamento. Para superá-Ias a família, a escola, os clubes, os espo!
tes, a administração de empresas, os partidos políticos, os grupos de j~
vem e de adultos, recorrem com bastante frequência a cursos de Relaç~es
Humanas.

(..•) O homem é essencialmente um SER para os demais, um SER
em relação, que depende dos demais e está feito para os demais. Disto, em
geral, as pessoas têm muito pouca consci~ncia, mas é algo que nao se ad
quire a não ser pela vivência". éFritzen, 1974, pp. 5-7).

9. "Deve existir um esforço real de iniciar as crianças no trabalho em
grupo e fazê-Ias progredir, através do trabalho coletivo, na idéia "de
responsabilidade e solidariedade. Por isso, preparando aulas "por eq"u~
pe", fora da escola, pois é aí que podemos auxiliá-Ias e observar seu
desenvolvimento.

Deve haver uma orientação democrática na classe ou no curso:

- promove-se a participação de todos;

- procura-se fazer com que as crianças obtenham autonomia de
ação. E dar-lhes a possibilidade de projetar, agir de acor
do com os projetos. avaliar as expriências;

- leva-se o grupo a discutir os seus próprios problemas de
"disciplina", de relação, etc ••. e buscar respostas em con
junto". (Nidelcoff, 1981, p ~ 73).

" .
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I
Nos livros didáticos observados, a idéia de grupo '\

'é, via de regra, tomada acima das classes sociais, sem refe
rências às condições objetivas de vida - perpassa a idéia de
união, unidade, fim comum.

A visão metafísica, formalista, aparece na classifi
caçao de proximidade (grupo primário e grupo secundário) de
relações ,pessoais ,e impessoais. As relações impessoais natur~
lizam distâncias; extrap6lando, podemos dizer que naturalizam
as relações de exploração e domí.na ç âo - patrões - empregados.

A idéia de consenso possível nao considera a ideolo~
- gia subj acentea --ele-.---

A idéia de grupo como processo de hominização "onde
se eliminam' a agressividade natural dos seres humanos", abran

-da-ou abstrai as condições históricas que geram a agressivi-
dade.

• A idéia de interdependência aparece
tiva da autoridade no grupo onde se "superam"
dependentes" ou "contradependentes".

, .

como justifica-
relações "supe!,

Aparece a idéia de harmonia que se acentua no aju~
tamento do homem ao meio.

. O idealismo e mais uma vez apar~nte na visão supe~
ficial panorâmica dos homens na terra pelos homens em Marte.
O homem é visto cornoum ser de relações mas as condições de ex
ploração e dominação são encobertas no relaci6namento. O ho
mem e um ser que se relaciona. As condições das relações nao
sao analisadas.

Apenas o último dos textos considera "grupo" corno
trabalho coletivo, responsável e solidário onde uma sala de,
aula que se baseia numa ôrientação democrática de particip~
ção de todos, busca de autonomia, discute os problemas viven
ciados. (Aliás o próprio livro já se justifica como urna opçao
política da autora onde ela sugere princípios e diret.rizes



para um trabalho docente aliado aos interesses da classe tra
balhadora. Para nós, a obra como um todo "Uma'escola para o
povo" ~ muito boa porque relaciona objetivos a valores, con
teúdos a ideologia, metodologia a objetivos.e avaliação a cmdi
ções sócio-econõmicas dos alunos. Entretanto, consideramos a
parte menos rica do livro a que se refere à metodologia ("co

,mo trabalhamos"), fato que se justifica talvez por nao querer
a autora supervalorizar m~todos em detrimento dos ,problemas
econõmicos e sociais da escolarização. Contudo, justamente ne~
sa parte tão valorizada pela "escola moderna", gostaríamos de
vê-la superar com maior brilho os modismos de tecnologia edu
cacional. Além dà mais, Paulo F:r:eire,um de seus autores de
ref~rência, sugere excelentes perspectivas metodológicas com
base no diálogo que é por ele didatiGamente trabalhado em suas
obras.

Retornando nossa análise à idéia de grupo nos li
vros didáticos, podemos dizer ainda que achamos importante re~
saltar os conceitos, porque baseados neles se justifica o uso
de técnicas de dinãmica de grupo na sala de aula. Nessas técni
cas, destacam-se:

- a distribuição dos papéis a serem desempenhados pe
los alunos;

- o cumprimento de regras estabelecidas - toda a
"dinamicidade" se dá sob determinadas condições
previstas a priorii

o controle das regras se dá pelo próprio grupo,
assumidos os papéis específicos; por um líder do
grupo que represente melhor os interesses de to'
dos os componentes, ou pelo próprio professor,
assumindo este urna postura mais branda de autori
dade corno orientador de aprendizagem, coordena
dor, facilitador da aprendizagem, aúimador da
aprendizagem, etc;

- busca de um consenso i

203
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- o'movimento, a participação, a atividade de todas
as pessoas envolvidas.

Nosso questionamento, em relação
cados, e o seguinte:

aos pontos
•

desta

a distribuição de papéis como reflexo da divisão
do trabalho e reprodução das relações sociais es
taoelecidasi

- o'cumprimento das regras como interiorização da
obed~~ncia a idéias metafisicas reprodutoras;

- o controle das regras como formas simbolicamente
violentas, estimuladoras da repressão;

o consenso, sem que~tionamento da ideologia subja
cente a ele;

, .

.

o movimento, a atividade em sua forma aparente e
a participação em propostas de estudos que nao
questionam o,real.

E, assim, fazemos nossas as preocupações de Silvia
'Lane (1980):

"Quando se estuda o grupo social e este é definido pela inteE
dependência entre seus membros, por um objetivo comum, pela diferenciação
de papéis, pela presença ou emergência de uma liderança, caberia agora
ao psicólogo social questionar (e responder):

a) Como surgiu o objetivo comum, qual a necessidade e qual o produto real
que ele visa, fazendo com que essas pessoas se interrelacionem?

b) A diferenciação de papéis não estaria reproduzindo relações sociais já
definidas no nível representacional ou ideológico?

c) A liderança não seria uma forma de reprodução de dominação considerada
ideologicamente necessária para a preservação da sociedade enquanto
tal?

E, sem dúvida surge a questao de quanto as técnicas de dity;)rui
ca de grupo não visam, antes de qualquer coisa, adequar, ajustar os indi
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vIduos e o grupo as condiç~es existentes, impedi~do o desenvolvimento de
uma autonomia do grupo, decorrente do confronto entre os indivíduos, en
quanto conjunto de suas relaç~es sociais, consequentemente, de suas pr3::
t í cas sociais", (p , 101) •

. . A título de exemplo, gostaríamos de tecer comentá
rios em torno de uma técnica de grupo sugerida em um dos li
vros didáticos:

"Qualidade do L:íderDenl-ocrático".

"Objetivos: a) Considerar os membros do grupo sobre as qualidades que são
básicas de um l{der democrático.

b) Possibilitar aos participantes uma tarefa grupal no sen
tido de conseguir uma unanimidade em relação a defini-
ç~es que caracterizam o l{der democrático.

Tamanho do Grupo: Vinte e cinco a·trinta pessoas.

Tempo Exigido: Quarenta e cinco minutos aproximadamente.

Material Utilizado: a) lápis ou caneta;

b) uma cópia da relação das definições e qualidades
.(:videp. 206).

Ambiente FIsico: Uma sala suficientemente ampla, com carteiras em
circular, para acomodar todos os participantes.

forma

Processo: O animador inicia falando sobre os três tipos de lIderes, o au
tocrático, o anárquico e o democrático. Procurará enfatizar as

.características d'olíder DEHOCRÁTICO. A seguir:

I - Formará sub-grupos de cinco a sete membro~ cada.'
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II'- Distribuirá uma cópia das DEFINIÇÕES e QUALIDADES do lÍder demo \
\

crático, para cada participante.

111 Solicita a seguir que cada sub-grupo consiga chegar a uma unanimid~

de em relação à definição e a qualidade correspondente, colocando o
número da definição ao lado da qualidade.

IV - Volta-se para o grupo ~aior, no qual cada sub-grupo irá ler as con

clusões do exercício.

V - O anima60r poderá escrever no quadro-negro ou numa cartolina a or

dem correta da qualidade com a devida definição.

VI - Finaliz~-se o exercício com uma avéliação e depoimentos.

QUALIDADES DO LíDER DEMOCRÁTICO
•

Definições:

1 - Sabe o que fazer, sem perder a ~ranquilidade. Todos podem confiar ne

ne em qualquer emergência.

2 - Ninguém sente-se marginalizado ou rejeitado por ele. Ao contrário, sa
be agi~ de tal forma que cada um se sente importante e necessário ao

.\

grupo.

3 - Interessa-se pelo bem do grupo. Não usa o grüpo para interesses pe~

soais.

4 -
\

'~Sempre pronto para atender.

5 - Mantém-se calmo nos debates, não permitindo abjndono do dever.
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6 - Distingu~ bem a diferença entre o falso e o verdadeiro, entre o pr~
fundo e o superficial, entre o importante e o acessório.

] - Facilita a interaçao do grup? Procura que o grupo funcione
camente, sem dominação •

harmoni

.8 - Pensa que o bem sempre acaba vencendo o mal. Jamais desanima
da opinião d~queles que só vêem perigo, sombras e fracassos.

9 Sabe prever, eyita a improvisação. Pensa at~ nos menores detalhes.

diante

10 Acredita na possibilidade de que o grupo saiba encontrar p6r si mesmo
as soluções, sem recorrer sempre.a ajuda dos outros.

11 -tDá oportunidade para que os outros se promovam e se realizem. Pessoal
mente, proporciona todas as condições para que o grupo funcione bem.

12 - Faz agir. Toma a sério o que deve ser feito. Obtém resultados .

..
.~ agradável. Cuida de sua aparência pessoal. Sabe conversar com
dos.

to-13

14 Diz o que pensa. Suas ações correspondem com suas palavras.

15 Enfrenta as dificuldades. Não foge e nem descarrega o risco nos
tros•

ou-

. 16 - ~usca a verdade com o grupo, e não passa por cima do grupo.

QUALIDADES

Coloque o numero das DEFINIÇÕES acima, nas QUALIDADES que. se
seguem de acordo com a sua descrição:

- Otimista - Desinteressado

- Democrático - Sincero

- Seguro
- Eficaz

- Fd rme e suave
- Catalisador
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- Corajoso
- Disponível
- Acolhedor
- Sociável

- Juizo maduro
- Confiança nos outros
- Dar apoio
- Previsor

QUALIDADES (Chave)

1 - Seguro
2 - Acolhedor

9 - Previsor
10 - Confiança nos outros
11 - Dá apoio
12 Eficaz
13 Sociável
14 Sincero
15 Corajoso
16 - Democrático"

3 - Desinteressado
4 Disponível
5 Firme e suave
6 Juízo maduro

- .- --------7 -::;-Catali·sa-dot-
8 - Otimista

(Fritzen, 1974, pp. 46-49).

Tomamos essas curiosas técnicas de grupo para tecer
um comentário representativo.

• Nele as idéias, os valores, as experiências das pes
soas sao tomadas independentes da análise de suas condições
materiais de vida; estas são tomadas como se isent~ de uma

. .
afinidade ideológcia. As pessoas são referidas como se livres,
criticas, independentes, além de desvinculadas de suas raizes
históricas.

si mesmas, prenhas de conteúdo. são tomadas de forma mani-

A qualidade democrática e tomada como uma expressao
que paira acima das classes sociais e das condições materiais
de vida.

\
As qualidades, especificas (seguro, acolhedor, desin

teressado, catalisador, etc) são consideradas expressões em

queistas, dogmáticas, fechada, apesar da aparente abertura.
;\

As caracteristi~as que definem as qualidades do
~er democrático (chave) são tomadas independentes da anB
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das condições; do contexto, da situação onde ocorrem, enfim,
carecem de historicidade.

~ mesmo possível que o desprendimento contextual fa. . -
cilite a discussão, na medida em que as pessoas procurarão com
suas experiências relacionar as qualidades requeridas.

~ possível que animado debate seja vivenciado nos
45 minutos previstos (mais ou menos o tempo convencional de
uma aula). Entretanto, ao se trabalhar tão vivamente essas
questões fragmentadas, deixa-se de agir no sentido da supera
cão de problemas reais caro o questionar da democracia em que
se vive ou se pretende viver. Adia-se, assim, as possibilida
des·de uma real vida democrática.

Nem sequer analisamos, com cuidado, detalhes· impor
tantes corno função catalisadora, que procura uma falsa harmo
nia social, ou a dominação disfarçada, ou o conteúdo ideológi
co dessa forma demo~rática. Pensámos mais no quanto o papel
do professor, de possível interferidor do real fica, muitas ve
zes,. enganadoramente adiado pelos engodos da tecnologia educa

.cional burguesa ...
.Gostaríamos de finalizar essa análise sobre a ques

tão metodológica chamando a atenção para os diferentes mome .
tos dos livros didáticos em que está expressa a rep~essao
ideológica sugerida ao professor:

- Descrevendo sobre a relação professor e sociedade Ro anda
Gonsalves ressalta na característica 11 ali: lidenão subverter a
ordem social (sua posição ideológicadeve ser neutra no trato com os

I

educandos.acatando e respeitandoa politica Educacionalde seu PaIs,
através do reconhecimentodos poderes governanentafsconstituídos)".(GO!!

salves, 1974, 12 volume p. 32). A mesma autora recomenda para as
relações Professor":'Escola no item 1 "respeitaro governo const í

tuido. isto é, não ter cor partidária,para que seus alunos possam ser
preparadosde acordo com a política Educacionalde sua terra. Se suas



idéias forem outras, não deverá jamais exteriorizá-las porque isso
subverter a orde~" ~26) (Gonsalves, 1974, vo l . 1 p , 34).

- Descrevendo sobre o ajustamento eficiente do aluno,
Mello de Carvalho (1974) assim se expre~sa:

Irene

"Lembremo-nos porem que falamos em um ajustamento eficiente
e não simplesmente ajustamento. A socialização e a enculturação também de
vem ser din~micas e inteligentes', e, assim o sendo deverão levar o educan
do a aceitar os valores sociais e culturais positivos, preparando-o, con
tudo, para lu~ar, com meios apropr~ados e no momento oportuno, pelas re
formas sociais e pela renova~ã6 ~ultural. Não é destruindo nem nos des
truindo que aprí.mo ramo aos padrões culturais e as instituições" (p. 9).

A mesma autora falando sobre os objetivos da escola
média assim cómenta: "Hoj e, as escolas são obrigadas, em todos os
veis, a se preocupar com a moral e o .civismo; há, no currículo, organiz~
ção social e política brasileira. No ensino superior, e obrigatório pr~
gramas de cursos de estudos de problenias brasileiros. A experiência está
em seu começo; mas' nas escolas que dirigi.nDsou orientamos, a aceitação, p~
Ias alunos, é excelente. As prof e'ssoras tem procurado dar cursos bem inte
ressantes, e os edu~dos estão reagindo com' entusiasmo. É preciso porém,
que o ambiente da escola reforce os conhecimentos hauridos nas ~ulas; a
moral e o.civismo têm de ser vividos, sentidos, e nãô apenas compreendidos
ou memorizados" (p. 16). Discorrendo sobre a linguagem didática

no ensino a mesma autora assim expõe: "Em certos países, nos quais
há diferenças acentuadas entre o falar das classes elevadas e das camadas
inferiores da sociedad€i ?u quando o povo se exprime em dialeto, a lin
guagem do professor passa a ser modelo para os aLuno s , Estes têm de, na
escola, modificar sua maneira de expressar; precisam ali adquirir uma no
va linguagem, diferente da que empregam no lar ou mesmo na comunidade em
que residem" (p. 134).

(26) O livro de Gonsalves, 'Romanda. Didática Geral - Rio. Freitas Bastos
1974 não ~élZ parte de nosso objeto de estudo. ele é indicado usual
mente nas escolas normais do Estado. Apenas, achamos interessante a
clareza de suas idéias que as reproduzimo~ aqui.'

li ~ C ~ I ,'~ ~ ...

Blhliohca Li r e d a Fa c e
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- Discorrendo sobre "os m~todos e t~cnicas tradicionais de en
sino e sua utilização na atualidade" e ~s dificuldades de
ensino, Vilarinho assim se posiciona: "não adianta o professor
se rebelar diante da falta de recursos, empobrecendo sua aula tornando-a
monótona e cansativa para os alunos. Cabe-lhe sim, diante dessa real.idade
usar a imaginaçio criadora, procurando novas saida~ e recursos priticos
e barat o's". (Vilarinho, 1979, p. 36). Discorrendo sobre a perspes:.
tiva histórica do ensino individualizado a mesma autora as
sim expõe: (...) "a tendência atual do ensino individualizado é a
incorporação de métodos, técnicas, programas ou modelos ce individuali
zação que p~ssam ser utilizados ~em a modificação da estrutura do esta
belecimento de ensino" (p . 57). Discorrendo sobre' a perspectJ:
va histórica do ensino socializado a autora assim se expre~
sa: "Quando a Dinâmica de Grupo foi introduzida nos sisterr:asde ensino,
o objetivo máximo de sua utilização estava relaci~nado com problemas d~
ciplinares. Desejava-se criar um bom ambiente atitudinal através do tr~
balho de grupo. Posteriormente, comprovando-se a efetividade da nova ~!
todologia, o interesse dos educadores deslocou-se para uma aplica~ ~
sistemitica, soboa forma de um ensino de cariter socializado" (p. 69).
Concluindo sua descrição sbbre a "Perspectiva histórica e
situação atual de Ensino sócio-individualizado" a autora _
gere para que estes m~todos funcionem, dentre outros pcs:
c í.onarnent.o s , que o professor "possua abertura pessoal, comp ~_G

mentos sem radicalismos ou extremismos, que lhe per~mitam sempre u~a G~

lise do contexto educacional sob a ótica da justiça e da
de" (p. 102).

imparcia~:':;=

- Discorrendo sobre as "causas da indisciplina" Nérice (9 ~ I
j

dentre outras, aponta. "RADICALIZAÇÃO IDEOLÓGICA - outra
talvez antes não conhecida, é a indisciplina decoriente da CO.-E
Concepç~es ideológicas se desenvolvem entre muitos edticandos~ que
convencidos de que TUDO ESTÁ ERRADO, pelo que é preciso DERRrSAR
E TUDO REFAZER DE FORHA RADICAL. Tendem então, esses educando p
motivação de engajamento ~n f ac çoe s ideológicas - extremistas, co
sitos n!tidos de DESTRUIR A SOCIEDADE ATUAL E RECONSTRUIR O Il'RA

ca
-:. .

NO HELHOR ... E a possibilidade de um processo de aperfejçoamento
instit~içbes e da din5mica social evolutiva Se perd; ••. ~ clar
ceber que, com esta atitud~. ~ dif{cilconseguir a escola um
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de disciplina construtiva". (Nérice, 1980, p . 241). O mesmo autor,
discorrendo sobre o método de ensino socializado-individua-
lizante assim se expressa: "Esta modalidade de método recomenda,
pois, que uma tarefa seja enfrentada em grupo e, a seguir individualmen-
te, visando, fundamentalmente, formar o cidadão'consciente, que toma as
suas decisões com base no seu próprio raciocínio, não engrossando a FI
LA DOS ENGAJADOS, que só trabalham numa direção, sejam quais forem ou
tros argumentos que não aqueles aos quais se escravizam ••." (p. 274).

- Lauro O. Lima (1976), discorrendo sobre a "conceituação de
li<;ierança"adverte: "Sendo a :'vida grupal interação e permanente ten
tativa de acomodação, gera, por isso mesmo, interno clima emocional que
dá coesão. ao grupo, mas pode agir também como força centrífuga e dese
gregadora. O líder precisa - como elemento cata1isador ser capaz de so
brepor-se às cóntingências deste clima para manter o grupo coeso. Dou
t ra forma, transformar-se-á em 'caudilho' que domina pela força, pela
inteligência, por aptidões extraordinárias, independentemente da din~mi
ca real do grupo. Conhece-se o 'caud~lho' porque ele não recua à pos!
ção de simples membro do grupo quando cessa a circustância, que o levou
a liderança" (p. 359).

Procurando retirar de cada citação apresentada a sua
idéia básica encontramos as seguintes advert~ncias para o P~Q
fessor:

- nao subverter a ordem social;

- respeitar o governo constituído;

- ajustar-se ao meio aceitando os valores e
I

tuições 'sociais;
insti

preocupar-se com idéias de moral e civismo;

impor a linguagem dominante;

- não se rebelar diante da falta de recurso para a
educação;

incorporar métodos e técnicas sem modificar a es
trutura da escola;.

- utilizar.a dinâmica de grupo, t?mbém, para prQ
blemas disciplinares;



- nao demonstrar comportamentos radicais, mantendo-
-se imparcial diante do contexto;

- nao destruir a sociedade atual;

- nao engrossar a fila dos engajados;

- nao estimular o aparecimento de caudilhos.

Os diversos textos parecem escritos pela mesma cabe
ça,pela mesma pessoa, o que denota terem sido escritos a par
tir da mesma ótica de classe, a"partir das mesmas "perspectl
vas politicasj da mesma concepção de sociedade, do mesmo dese
jo de homem.e de mundo.

Percebemos neles o acato aos poderes políticos con~
tituídos, aos valores inquestionáveis da sociedade capitali~
ta que se vivencia, a manutenção do sil~ncio ãs formas d~
opressao.

Qualquer reconhecimento de problema ~ c~nsurado. Os
•problemas a serem estudados são aqueles que as noções de mo
ral e civismo são capazes de aplacar. Hoje sabemos a que ser
viram (e servem) essas.noções: na prática, ã repressão politl
ca das escolas brasileiras em todos os seus níveis; no nível
universitário, as leis de segurança nacional foram garantidas
pelo artigo 477" legalizador da, v í.q i Lânc í.a de comportame ntos
denotadores de ~tisfação de professores e estudantes; entre
o final dos anos 60 e meados dos anos 70 a repressão teve no
Brasil seu pontomarx~mo; nessa ~poca se estudava os problemas
brasikiros do modo permitido que enaltecia O" ~odelo econõmico
de desenvolvimento ado~ado e se gabava de um modelo social de
mocrático abstrato.

As id~ias positivistas de estática e dinâmica so
cial, sao claramente percebidas na manutenção da ordem e na
viv~ncia de reformas progressivas, evolutivas.

A expressão popular ~ inibida; urge a assimilaçâo
da expressão ~ominante com o auxilio da escola que aparece co
mo aparelho de conquista ideológica.
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i
Questionar dificuldades de recursos, tema tão envol '\

'ven te peLa própria v ivência de uma sociedade com elevados índi
ces de inflação e endividamento externo é aqui considerado te
ma monótono e empobrecedor de aula. Fugir do assunto é ares
posta de uma escola que não problematiza o real. Criatividade
nao e encontrar meios coletivos para se superar impasses; mas,
atitude indidivualista daquele que .usa sua imaginação para
procurar saídas c6nciliadoras da ordem.

A inovação é estimulada desde que nao modifique a
estrutura escolar (e social). Os métodos e técnicas indivi
duais e de grupo são vistos corno instrumento que catalizam as
contradições~- que cÕlaboram na manutenção da ordem, na proc~
ra de urna harmonia possível - delírio burguês de superar inte
resseses opostos. A possibilidade de sucesso da Dinãmica de
gru~o está não pela fragilidade das idéias daqueles que defen
d~m os interesses dominados mas, pelo pequeno número de domi
nados que se encontra nas escolas. As idéias revolucionárias na
l!iurguesiajovem, ainda susceptível de maiores mudanças e, corno
diria Paulo Freire, de suicídio de classes, são aplacadas po~
que na escola se encontra a maioria burguesa reacionária apoia
da por toda uma estrutura de poder. Essa juventude é assim f~
cilmente (e nem sempre facilmente) vigiada e passível de con
trole.

As idéias de neutralidade política sao inculcadas
como se possível fosse ser neutro numa estrutura social desi
gual.

A reconstrução social, o socialismo, ~ preconceitu~
samentê censurado sem criticidade.

Alunos comprometidos politicamente com os interes
ses dominados são considerados escravos de idéias radicais
quando pregam, militam por urna liberdade de classes.

instiO medo de expressar descontentamertto da ordem
tuída, da sociedade construída{ do poder constituído
tematicamente estimulado.

sis,
e



Na advert~ncia do "caudilho que nao recua a posiç~o
de simples membro do grupo quando cessa a circunstância que o
levou~ liderança" estâ o rec~io de perder o poder burgu~s pa
ra novas formas de vida a que nos conduzam e.s classes traba
lhadoras.

Estamos diante da pedagogia da obedi~ncia que tão
bem questionou Gadotti (198O): "nossa pedagogia parece formar ped~

•
gogos obedientes, servis.

Reivindico para o educador n~o so o direito de se çontradize~

mas a prática da desobedi~ncia -- A prática de educa cao começa pela deso

bediência, pelo desrespeito. . - . -

É preciso ter coragem para praticar aeducaç~o dessa maneira,

mas é somente dessa maneira que podemos formar gente capaz de assumir sua

autcnomia, a desobediência organ íz ada , auto-detenninar-se e participar na

cons t ruçao de uma sociedade de iguais" (p , 55).

AVALIAÇÃO

Ch:rrarerrosde violenta a "delicadeza" com que e trata
da a problemâtica da avaliação e iniciaremos este tema com um
ligeiro comentârio que revela nossas impressões, após a·leitu
ra dos livros-textos de didâtica, oriundo também de nossa pró
pria experi~ncia - após o que, entraremos numa anâlise mais
detalhada "dos livros em estudo.

A prâtica da seleção e classifciação das pessoas.
ocorrida nos mais diversos ramos de participação social dis
criminatória (meritocrâtica?) da produção capitalista, possi
bilitou a criação de uma parafernâlia (instrumental) pedagógi
ca refinada, com iofisticados recursos técnicos qui tornam le
gítimas as desigualdades de classe social. Sob a égide da neu
tralidade, objetividade, imparcialidade, padronização, sao
igualadas realidades di feren tes e jus ti ficadas r-e compe'ns'ã's
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(acessos) e punições (inacessos). Discriminações sao pratic~
das quando as origens de classe não constituem objeto de ana
lise pelos educadores que assim agem em sua maioria.

~ lamentável que apenas um dos livros examinados (Ni
delcoff, 1981) relacione dialeticamente r-end irren to escolar cem
a situação sócio-econômica dos alunos: (.•. ) "os resultados de

, .
uma prova objetiva tê~ significado não apenas dentro da classe mas eviden

ciam uma s.í tuacáo social determinada ( .•. ) as causas de um mau rendimento

provêm emgrande parte da situação social; assim os mais baixos níveis de

aproveitamento escolar coincidem com a procedência dQS setores sociais

menos privilegiados" (p. 78).

A autora detecta ainda causas sociais alimentares,
de saúde, condições de habitação, diferenças de linguagem, di
ferênças de aprendizagens prévias oriundas das condições fami
liares, do contato com materiais didáticos especiais (tesou
rí.nha s , pincéis, canetas, etc) , de aux Ll.Lo s especiais de rnéd í

'i0s, psicólogos, ped iat.ras, etc, con j unto de elementos estes,
que diferenciam a "qualidade" de aprendizagem dos alunos pr~
vindos das diferentes classes sociais.

romando por base a defesa dos interesses das clas
ses fundamentais (dominante e dominada) a autora caracter"za
as diferentes formas de abordagem do problema da avaliaçã~ .-
professo~ que trabalha no sentido de reprodução social, li ã
percebe as raizes sociais do fracasso escolar", "valoriza a:,~
nas os I conhecimentos I, considera a avaliação um pa t ri nô ••Lo
seu exclusivo, considera a avaliação um fim e~ si mesm~; a_
guns casos de prática d,e correção de trabalhos sao me c i.ona

dOSi corno também são feitas análises em torno de corno essas
características fazem com que "o prof essor"jogue a favor da manu e

ção da ordem vigente". (pp , 80-86). Um professor que trabalha o
sentido da transformação social, "avalia corno um educador, ao
como um transmissor de informação", "conduz o aluno e o gr _
a urna perspectiva de auto-avaliação" e leva."em conta os fa
res sociais do rendimento escolar"; questões referentes a a
lidade do ensino versus a quantidade de crianças na escola sao
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problematizadase principios orientadores de manutençâo pelo
maior tempo possivel da criança na escola~ cuidados, dedica
câo , atenção, afeto por parte do professor sao sugeridos. (pp.
86-95) •

Apenas neste livro da autora, percebemos a devida
relaçâoentre rendimento escolar e repetência, renovaçao e
evasao da escola, pelas condições materiais da vida dos alu
.nos. A escola aparece como l~gitimadora das desigualdades de
classe. sâo sugeridas possibilidades de atuação no sentido da
transformação. O problema ~.encarado numa perspectiva politi
ca e nao meramente técnica como é a ênfase dos demais livros.

O professor Lauro de Oliveira Lima em liAEscola Se
cundária ModerDa", capitulos 34 e 35, pp. 597-637, tenta en
saiar em algumas passagens dos textos (inicio e final do tra
balho) a·relaçâo entre rendimento escolar e condições mate-
riais de vida; entretanto, no tratamento, no desenvolvLuento,do
assunto, o problema é completamente abstraido,· escapando o a~
tor, por uma tangente metodol6gicas e de bases psico16gicas.
Denúncias ao tecnicismo e objetividade sâo realizadas e suge~

'tões piagetianas aparecem como superaçâo dos problemas.

O que nos parece é que o professor·Lauro de O. Li
ma, dispõe de uma série de elementos, informações, experlen
cias, intimidad~ enfim, com o problema, mas não dispõe de um
arcabouço te6rico coerente e consistente que o permita anali
sar a problemática dâ.avaliação em sua totalidade.

No detectar da relação entre rendimento escolar e
condições materiais de viàa, estâo passagens como estas: (no
inicio de trabalho) - "Quando todos tiverem condições mínimas para d~
senvolver-se, verificar-se-á que as pessoas nâo são tào diferentes como
p3recem. S30 as condições sócio-econômico-cuturais que as fazem diferen
tes" (pp. 598-599).

"- Por vezes, um prato de sopa é a diferença entre aprovação e
reprovação" (p. 599). . .
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(No final do trabalho): - "O exame é, basicamente, um sin
toma de uma sociedade estratificada que não pode permitir
a ascens~o desordenada das classes inferiores"(p. 635).

i
'\,

" Honesto é, simplesmente, dizer: é preciso eliminar o maior
número de alunos para evitar conflitos nos níveis imediat~
mente superiores. Os professores 'rigorosos' devem tomar
consciênciá, claramente, dê que servem a um sistema de vál
vulas de pres~ão que evitam explosões indesejáveis (sist~
ma de "númeru s clausus'). Por aí se vê como é ingênuo dis
cutir por exemplo, promoção automática num paIs em que so
1% fi 2% da faixaetáriada juventude de nível cronológico sup~

•--rior tem acesso à universidade .•." (p, 635).

"- Os exames de seleção são o mais poderoso fator de manuten
ção das estratificações sociais" (p, 637).

Tão valiosas observações carecem de um tratamentoor
gânicoi em determinados momentos, o que o autor revela é urna
~der~ncia ao discurso capitálistà da educação:

"_ As escolas primárias e secundárias não são escolas seleti
vaso são escolas para todos. Teoricamente, nenhum aluno de
veria nelas ser reprovado. Todas as crianças pertencentes
a uma faixa etária devem acompanhar sua geração, de vez
que, logo em seguida, surge nova faixa, que ocupa os lug~
res vazios" (p. 597).

"- Não sendo a escola secundária um instrumento de seleção,
mas ma escola para todos, a verificação deveria ser feita
em vista do ,amadurecimento geral do aluno, sem limitações
de tempo (co'tnoo que se atribui à feitura das provas) e
sem o minucioso processo caba1Ist~co de atribuição de no
tas (repleto de 'pesos' e 'ponderações', multiplicações e
divisões que tiram ao professor a consci;ncia objetiva e
reai de seu julgamento). Depois de conviver um ano letivo
com o aluno, vendo-o trabalhar, diariamente, o mais
nho professor está apto a ju1gá--loobjetivamente"

b-iso
(pp.

615-620).



"- Não sendo seletiva a escola secundária, devem as provas
diagnosticar sobretudo, a maturidade e a integração do j~
vem no processo cultural. A escola secundária é para todos.
Todos devem, portanto, passar, rende~o de acordo com suas

·aptidões" (p. 626).

A colocação de que "a escola é para todos" faz par
te do discurso. burguês que generaliza idéias sem que sejam
apresentadas as condições materiais que objetivam urna concre
tização. A ênfase no desenvolvimento das aptidões in-dividuais
faz parte desse mesmo discurso que "premeia" por "méritos" os.
"melhores" competidores .

• o autor (Lima, 1976) detecta problemas sociais que
envolvem a avaliação mas dá ao assunto um tratamento metodoló
gico corno causa e solução:

..

"- Foi o sistema de aulas expositivas que criou a necessidade
de testes, provas e exames. Substitua-se o processo pelo
da atividade e desaparecerá a imperatividde de verifica
ções cíclicas" (p. 601).

"- O aeual processo de verificação de aprendizagem (resulta~
te do método expositivo) deixa o professor durante a aula,
a semana, o mês ou o semestre sem saber o que se está pa~
sando com os seus alunos em matéria de aprendizagem (co~
forme adote verificações diárias, semanais, mensais ou se
mestrais). Ora, o ideal do controle de um processo qual-
quer é, justamente, acompanhar, pari passu, o desenvolvi
mento do próprio processo" (p. 615).

---- -t

Nesta outra passagem, observamos claramente a abor
dagem piagetiana do autor: "Enquanto as aprendizagens que consistem
em adquirir capacidade de julgamento e de avaliação apoiam-se em 'situa
ções-problemas' que estimulam a equipe a pensar, isto é, a dar reversibi
lidade e associatividade ao pensamento puramente intuitivo (centrado em
um dado apenas), as que visam a formação de automatismo (ortografia, es
truturas linguísticas, aprendizagem de nomenclaturas, et c) tem c~:itE?r._~r~--

-dominantemente individual e imitativo, de vez que a estrutura mental que
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des~ja estabelecer é esteriotipada e em uma so direção, resultando pertu~
'badora .a interferência de outros indivíduos no processo. O que é funcio
nal para a criação do pensamento operatório, a discussão e perturbadora~
ra ·a aquisição de hábitos" (p. 610).

No tratamento do tema o autor compara ainda as pro
fissões de médicocom a de professor, relacionando cura e apren
dizagem [p, 600) i .fazendo a nossos olhos de hoje uma alegoria
antiga, quando existe uma medicina preventiva, uma medicina s~
cial, urna. medicina homeopática, etc. Seu pos í.c í.onament.ocarece
de historicidade: - onde e sob quais condições se dá a apren
dizagem ou q cura? Registros de uaumatismos psicológicos que
ocorrem em iitu~çõ~i-ae prova, lamentos pelo apelo ao "fator
sorte" (p. 602), registros de fraudes (p. 603) e s~o coloca
dos ainda, exemplos de situações práticas de avaliação sem
contudo, se observar um tratamento orgãnico de caso. O velho
e o novo s~o trabalhados como se iso~ados um do outro: o tra
dicional e ultrapassado a memorização, a exposiç~o. O novo
• o grupo, as equipes, a auto-avaliação, é colocado como ins
trumento eficaz de aprendizagem. O tratamento pedagógico, me
todológico sendo visto como causa da seletividade ~cobre as

. .
questões de fundo econômico,político e social.

Os demais livros examinados: Vilarinho (1979), Tur
ra (1975), Laboratório do Ensino Superior da Faculdade de Edu
caç~o da UFRGS (1975), Nérice (1980), Carvalho (1974), Borde
nave (1978) e Viana (1978), tratam com maior ou menor detalha
mento a questão da avaliaç~o sob um prisma que se pretende té~
nico, objetivo e isento de tendenciosidade~olítica.

Emprimeiro lugar, o apoio à ordem científica se pr~
poe a constituir um respaldo:

tI_ Uma das características da atualidade e a necessidade de
planejamento, de ação consciente respaldada em enfoquecLen
tífico. Dentro deste aspecto,em todos os setores da aiivi
dade humana, a avaliação vem cibtendo, um destaque muito
grande. Em cada momento da atividade, compete ao ad(Tlinis



trador verificar os resultados produzidos pela ação plan~
jada em seu sistema e acionar, quando necessário, os meca
nismos capazes de corrigir as distorções". (Vilarinho, 1979,

p. 129). •
Salta aos nossos olhos o mito da neutralidade cien

tíficae a crença de que é possível se ser racional numa socie
dade anárquica como a capitalista; coisa essa que como e pos. -
sível a nível de emp.re sa , .torna-se "dese j ávc L''a nível de es
cola; o que não é possível em termos da sociedade como um todo
e sua escolarização, dado a anarquia do mercado que movimenta
os interesses e neces?idades do poder que a çonstitue; donde
as noções de ação planejada, de ação consciente fiquem a care•cer de um significado prático para uma dada fo~mação societá
ria capitalista.

Turra (1975) também claramente ressalta o valorcien
tífico e tecnológico da avaliação.

"A"importância da avaliação bem como os procedimentos de ava
liação tem variado no' decorrer dos tempos, sofrendo a irifluência das ten
dências que se acentuam emcada época e dos desenvolvimentos da ciência e,
'da tecnologia". (Turra, 1975, p. 175).

o modo generalista da exposição da autora oculta
os problemas de classe social que envolvem a avaliação ..A av~
Líaçêo sofrea infllÊnciados tempos, da ciência e da tecnolog ia, en
tretanto, ela existe como se necessária em si mesma. Isso fi
ca mais claro quando detectamos nos livros, as suas funções.
Antes de tratarmos das funções da avaliação registremos o con
ceitode avaliação que nos livros está como medida, valor 'ou'
ainda como ambos os termos:

"Variam os entendimentos do que seja avaliação, conforme o en
foque com que o criador do conceito a visualiza. Assim, na literatura so
bre o assunto, vamos encontrar diversos significados atribuidos à avalia
ção educacional. Umas concepções enfatizam a dimensão medida, enquanto o~
t ras estão mais voltadas para o aspecto de julgamento, ou jufzo.de valor, -"

.enquanto outros ainda, permeiam as duas dimensõe~'1 (p. 177).
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A medida e o valor corroenfoquesvao fundamentar as
funções da avaliação, que dentre outras, destacam-se as de
classificação e seleção:

•
"Amedida de escolaridade tem duas funções principais: a fun

ção de acompanhar o processo de aprendizagem, diagnosticando-a e contro
lando-a, e a função de selecionar e classificar estudantes para a apren-
dizagem". (Borde~ave, 1978, p. 269).

Como açompanhamento, diagnóstico e controle do pro
cesso de aprendizagem, a escola com seus objetivos, conteúdos,
métodos, encontra na avaliação (seus processos e instrumen
tos) o veiculo de sel~cionar, dentro da ótica dominante que
perpassa os elementos da aprendizagem, os individuos de uma
classe ou aderidos a ela (um ou outro individuo presente da
classe dominada não justifica o conjunto que nela está) e as
sim numa maneira 11 justa", objet-iva,neutra, classifica-os se
gundo a aprendizagem que realize~. Apenas (objetamos que)
a aprendizagem que iealizam, depende das condições materiais
e idéias que vivenciam. A avaliação assim, legitina pela es
colá a divisão de classes, priorizando a classe economicamen
te dominante.

Vejamos o que diz Turra (1975) a respeito das fun
çoes da avaliação:

"Se entendermos funções como exercício ou atividades desenvol
vidas com vista ao alcance de U!!l propósito, podemos atribuir à avaliação
educaciona~ funções gerais e funções específicas:

Estas funções da avaliação estao intimamente relacionadas i~
primordiais d~ educação, que são integrativa e a diferenciada (Cook,l961).
Quando cumpre sua função integrativa, busca tornar as pessoas semelhantes
em idéias,valores, linguagem, ajustamento intelectual e social. Unifica e
di coesão ao grupo. Em sua função diferenciada, no entanto, visa a sallen
tar as diferenças individuais. preparar as pessoas segundo suas compete~
ciasparticulares. formando-as para profissões e atividades específicas.
Seguem as funç~cs da avaliação essas mesmas linhAS de orielltaç~o~ rela~j~

-nando-se a [unç;o educacional integrativa com as -funç;es gerais dD ava
liação e D diferenciada com as específjcas.
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são, funções gerais de avaliação:

- fornecer as bases para o planejamento;

- possibilitar a seleção e a classifica~ão de pessoal (profe~
sores. alunos. especialistas.etc);

- ajustar políticas e práticas curriculares;

são junções específicas da avaliação:

- faci~itar o diagnóstico (diagnóstico);

- melhorar a aprendizagem e o ensino (controle);

- estabelecer situações individuais de apre~dizagem;
t - promover. agrupar alunos (classificação)" (pp. 175-178).

o trecho em estudo torna-se por demais significativo
quando procuramos o que está' p~r trás dele. Saltam a nossos
olhos as seguintes observações:

1ª ,- A relação que a autora estabelece entre fun
ções da avaliação e funções (integrativas e difer~nciadas) da
educação.~O que e§tá colocado em termos de função integrativa
da educação é exàtamente.a sua função ideológica de veicular
para ~iferentes péssbas de diferentes classes a mesma visão
de mundo: idéias, valo~es, linguagem,etc. visando a unifica
çao,a coesao (em torno de que? - Do grupo no poder constitui
do). Quando a autora nos fala da busca de "tornar as pessoas
semelhantes", comete o mascaramento das contradições de clas-
se. Porque não é possível a igualdade das pessoas, sem que se
jam superadas as contradições de classes; não é possível a
igualdade de interesses opostos. Mas, é nesse momento que----a I

ideologia cumpre sua função de difusão de idéias-que validam
as desigualdades pela adesão pelo menos nesse nível (supraes
trutural) à urna mesma concepção de mundo. Althusser e muito
forte nesse momento de sua concepçao de ideologia quando diz
em Ideologia e Aparelho Ideológico de Estado (Althusser, 1970,

,pp. 93-104) que a ideologia apela ao indivíduo enquanto suje!
to, por determinado modo de pensar - que ~ o pensar da~ clas
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ses dominantes. A unificação se realiza através da mesma con
cepção de mundo que perpassa as classes sociaís e a coesão aj~
da a manter hegem6nico, o bloco hist6rico capitalista. E aqui
reforçamos essas idéias com Portelli (1977):.

"O bJoco ideológico é fator de hegemonia sob um duplo aspecto,
num sistema realmente hegemônico: por um lado em seu próprio seio, na me
dida em que os representantes da classe dirigente orientem os de outros. ,

grupos sociais e sobretudo, por outro lado, a nível do bloco histórico, pe~
mitindo i classe dirigente controlar por intermédio do bloco ideológico,
outras camadas sociais" (p• 67).

Por outro lado, o que está colocado em termos __ de
fun~ão diferenciada da educação, "salientar as diferenças in
dividuais" e prepararas pessoas segundo suas competências par
ticulares, formando-as para profissões e atividades específi
cas", representa o discurso liberal, burguês da educação tão
bem sintetizado por Luis Antonio Cunha (197~):

"o 'exame de vários'teóricos liberais ~ossibilitotl-nos sinteti
"zar uma posição que é·mais ou menos comum entre eles.

o prin~ípal ideal liberal de educação é o de que escola não
deve estar ~ serviço de nenhuma classe, de nenhum privilégio de herança
ou ainheiro, de nenhum credo religioso ou político. A instrução não deve
estar reservada as elites ou classes superiores, nem ser um instrumento
aristocrático para servir a quem possui tempo e dinheiro. A educação de
ve estar a serviço do indivíduo, do homem total liberado e pleno~

-(•.•) ~, pois;' a partir dos talentos ou vocaçoes individuais (que a esco
1a tem capacidade de despertar e desenvolver) que o indivíduo adquirirá ,
sua posição, isto e,que o indivíduo ocupará na sociedade a posição .qu~
seus dotes {natos e sua motivação determinarem e assim, de acordo 'com
suas próprias aptidões irá encontrar seu lugar na estrutura ocupacional
existent~. A educação liberal não os considera privilegiados ou não mas
trata-os igualmente, procurando habilitá-los a participar da vida social
na medida e proporç~o de seus valores intrínsecos. Desta forma ela prcte~
de contribuir para que haja justiça social. levando a ser h í.e r ar qu í znda

-·com base no m~rito individual. Donde se conclui que a ascensao ou desccn
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sio social do indivíduo estari condicionada i sua educaçio, ao seu nível
de instruçio, e nio mais ao nascimento ou i fortuna q~e disp~e. Isto PO!
que ° taleneo esti no indivíduo, jndependentemente de seu status ou condi
çio material" (p. 34-35). O que, completamos .nós, não deixa de

ser uma quimera, uma falácia, desde que não é possível que
se concretizem idéias sem as condições materiais, objetivas
da vida que as realizem .

•
Deste modo, pretendemos aqui questionar as funções

integnitivas e diferenciadas da educação ~27) Neste caso, se
a avaliação serve como veículo de realizá~las está-ela tam
bém, a cumprir um papel falsea~or do real: p~imeiro porque ob
serva-se que a mesma visão de mundo está sendo-perpa~~ada pa•ra todas as classes e segundo P9rque legitima as desigualda
des no momento em que classifica para as profissões e ativida
des específicas aqueles a q~em o destino de classe já empre
gou.

l. ",.,-
Chama a nóssa a~enção o que a autora (T~r.a,1975) e~

tabelece como as funções gerais e específ{càs da avaliação.
Funcões essas que ~implesme~te reforçam as idéias que expomos

-acima no relacionamento educação-avaliação.

Nas funções gerais, mais do que a justificativa pa
ra as bases do planejamento (coisa que so se esclarece com o
enfoque positivista dado ao planejamento no livro como um to
do), chama a nossa atenção a seletividade explitic~: a avalia
ção tem como função "possibilitar a seleção e a classificação
de pessoal (professores, alunos, especialistas, etc) "; sao
seus processos e instrumentos pretensamenteneutros que torna
rão legítimo o acesso ou inacesso das pessoas. Com relação ao'

- -

terceiro aspecto ressaltado, "ajustar políticas e práticas .cur

(27) Com certeza, a autora está fundamentada nas idéias durkheímí.anas de
educaçio onde sio identificadas suas funções homogeneizadora e dife
renciadora. (Veja-se a esse respeito: Durkheim, Emile, Educaçio e So
ciologia, traduç~o Lourenço Filho, sio Paulo. Edições Melhoramentos:
4ª Ediçio. 1955, pp. 25-36).
Essas concepções funcionalist~s da educação são por nós questiõnadas
pela finalidade implícita, de justificarem B sociedade capitalista.
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ricu1ares", fica exp1icitc o controle e a acomodaç~o de obje
tivos e práticas educativas. A po1itica serve a quais interes
ses? Numa sociedade de classes a po1itica, atrav~s do Estado
e dos seus aparelhos, serve aos interesses <tas classes econo
micamente dominantes. E a idéia de ajustamento supõe um poli
ciaffiento,uma vigilância se tais interesses est~o sendo defen

.didos. A respeito de ajustamento Paulo Freire (1977) nos fala:
."0 problema do aJustamento e .da acor.lodaçãose vincula ao do mutismo a
que j~ nos referimos, ~omo uma das consequ~ncías imediatas de nossa inex
periência democrática. Na verdade,no ajustamento, o homem não dialoga.
Não participa. Pelo contrário, se acomoda a determinações que se supeE
põem a ele. As disposições mentais qbe criamos nesta~ circunst~ncias fo
ramt assim disposições mentais rigidamente autoritárias, acríticas" (p, 74).

Nesta vis~o de homem e de mundo·coisificados, Preire nos fa
1a de tendência ao imobi1ismo, à permanência, à reação no sen
tido sócio-econõmico e po1itlc~.

. .•
Novamente~ nas funções ·especificas, o controle, o

policiamento, a c Lassí.fí.caç âo estão pr esenz.es , Com relação a
"primeira função especifica, "facilitar o diagnóstico", Turra

.(1975) exp1icita melhor o que isto significa: "estabelecer se o
aluno apresenta ou~ão determinados conhecimentos ou habilidades que são
necessários para apr end e'ralgo novo" (p , 175). A função diagnóstica

apresenta seu aspecto seletivo quando distingue quem tem· ou
n~o habilidades ou conhecimentos necessários para aprender a1
go novo. Se sabemos que as condições ~ateriais de vida criam
toda uma linguagem, conhecimentos e habilidades, se essas con
dições são d~ferentes, é claro que o que vai ser medido ou
julgado ~ o conhecimento e as habilidades familiares às c1as
ses dominantes que a escola burguesa cobra em seus deveres. -E«

aqui nos lembramos de uma passagem bastante sugestiva de ~oy
S~S, 1'>1. A. eG. Lima (1982):

"o que devemos valorizar - um resultado de teste ou a realidn
de, a vida de uma criança? sio crianças que não passam numa prova de rit
mo e sabem fazer uma batucada. Que não tem equ í Lfb rí o e coor denaç ao mot ora
e andam nos muros e ;Írvor"s. Que não têS11 d i scr í.mína cjio auditiva c - reconhe

-cem cantos de p~ssaros. Crianças que não sabem dizer os meses do 3no mas
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sabem a época de p~antar e colher. Não conseguem aprender os rudimentos
da aritmética e, na vida, fazem compras, sabem lidar com dinheiro, são
vendedoras na feira. Não têm memória, e discriminação visual, mas, reconhe
cem uma arvore pelas suas folhas. Não têm coordenação motora com lápis
mas, constróem pipas. Não tem criatividade e fazem' seus brinquedos do nada,

Crianças que não aprendem nada, mas aprendem e assimilam o conceito bási
co que a ~scola lhes transmite, o mito da ascensão social da igualdade de
oportunidades e depois assumem toda a responsabilidade pelo seu fracasso
escolar" (pp. 60-61). Por trás do poético se esconde a dura rea

lidade de, que a escola, com ~ua parafernália pedag6gica, seus
instrumentais expulsa a·cr í.ánç a cuja origem de classes nao.
responde à linguagem que lhe é cobrada. O diagn6stico, por se
limitar a verificar dificuldades, causas extritamente "pedagQ
gicas," não detecta causas que estão quase sempre fora do al
cance do que as provas e outros recursos usuais são capazes de

ti medir e julgar.

Com relação à segunda função espeéífica da avalia
çao "melhorar aaprendizag~m e o ensino (contiole", indagamos

" .
qual 6 critério da qualidade. que será cont'rolada. Com relação
a este aspecto, apelamos para Garcia (1982).

"Cada grupo sócio-econômico-cultura es·tabelece critérios e~p~
cíficos de qualidade, que possam atender a seus interesses específicos e,
a Cada midança social,o critério de qualidade se modifica.

Qualidade para a classe· dominante é uma coisa e para a classe
dominada é outra: a quu Ií.dade para a ela sse dominante visa manter a sua
capacidade de dominação e para a classe dominada visa a Lns t rumen ta Lízaçao
para a sua libertação.

Os c~érios de qualidade só podem ser definidos a~ós o
cionamento de quem os estabelecerá, em que fique explícito o grupo
interesses se pretende perceber.

pos!
cujos

Colocar qualid~de de excelência como universal e neutra é de
fender os interesses da classe dominante, .defendendo um certo tipo de es
cola". (pp. 51-55). . .
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Assim, liamelhoria da aprendizagem e do ensino" en
volve a qualidade e o critério de classe que se esconde por
trás do conhecimento.

••
Na terceira funçâo' especifica da avaliaçâo "estabele

cer situações individuais de aprendizagem está explicitamente
evidenciado o individualismo da educaçâo~ Por que nao propor
cionarsituaçõ~s coletivas de aprendizagem, que é muito mais
enr í.que cedo r ? Na concepçao que perseguimos nâo pretendemos uma
"massificaçãou da aprendizagem. Nossa visâo de coletívo, com
porta e necessita que casos individuais, particulares nâo se
jam negligenciados ou esquecidQs; mas, muito. mais que ao indi
viduo perseguimos o coletivo, a sociedade escolarizável como

t
um todo, tomando por base os in.teresses e necessidades da po
pulaçâo oprimida.

Na quarta funçâo esp~cifica "promover, agrupar alu
nos (classificar) ," percebemos inicialmente·uma incoer~ncia
d~ frase como um todo: - como promover (c~assificar) pode fa
cilitar agrupar alunos? - Apenas se eles fo~em classificados
"agrupados" por uma mesma situaçâo material que a isso os con
duza. Percebemos, nessa incoerência ou inconsistência, um laE
so lógico que oculta. e dissimula um critério de igualdade pa
ra todos. Aqui as condições IPateriaisde vida vao constituir
o critério de igualdade; serâo aqueles com situaçâo material
favorável que encontrarâo condições de competindo, se agrupa
rem.

'No.trecho que explicita a função de classificação
observamos: "classificar o aluno segundo o nível de aproveitamento, ou

•rendimento alcançado, em comparação ao grupo da classe". (Turra, 1975,
p , 181), isto é, da sala de aula.' Quer dizer, é através da com

paraçao dos alunos entre si, alunos que têm acesso à escola
e podem materialmente se manter nela, que sera procedida a
classificação. e evidente que nessa id~ia de 61assificação,
está implicita a idéia de competição que o capitalismo sugere

'para suá manutenção. Indagamos: - Por que ccincidentemente
quem nao são classificados, são os filhos· das familias oriun
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das classest:ral::aJh::dJras?Assusta-nos o índice de reprovaçao de crian
ças na lª série do lQ grau que no Brasil ultrapassa o índice

•

de 50%; gradativamente, pessoas oriundas das classes oprimi
das vão deixando de participar do processo escol~r (casos de
evasão e repetência constituem problemas ria educação brasilei
ra) e nas universidades a presença dessas pessoas é ainda mui
to menor. Espanta-nos o significado da avaliação quando nos
deparamos com os cursos de mestrado ou doutorado; - ex í ste re
petência nestes níveis? No m~ximo, constam teses inacabadas.
~ pelo menos significativa a ~epetência a nível universit~
rio? - Aos nossos olhos, 'n0'&~ice da escolarização, ainda nao

~
constitui (pelo menos no Nordeste), empecilho a aprovação de
incompetentes. Embora propostas de reformulação do sistsrede
avaliação (1988) pelo menos na Universidade Federal do Ceará,
j~ reve~ a tentiva de urna maior seletividade no nível da gr~
duação bem corno a reformulação de currículos - do Curso de
Pedagogia, por exemplo.

I", "

"
Nessas considerações em parênte~e~, que revelamrnais

um campo de luta para a democratização do''ensino, est~ em jo
go o critério de competência perseguido. Apenas por comportar
as contradições do sistema, a escola universit~ria forma ide~

,Iogas e contra-ideólogos - forma pessoas para interferirem na
reprodução e na transformação social. Mas, seu sentido, engua~
elemento do aparelho ideológico de estado é a reprodução so
cial. ~ importante a formação de reprodutores, ideológicos br~
lhantes para justificarem com urna filosofia qualquer, a pr~ti
ca capitalista, mas também é importante qut a universidade for
me acomodados med Locre s para a obediência exemplar às prescri
cões burguesas. Encontramo-nos aqui, face a um problema: corno
não aprovar a mediocridade sem facilitar a: seletivid~de 50

cial do ensino?

o que é avaliar? Nos livros did~ticos, medir, jul
gar, verificar se estão sendo observadas as aprendizagens prQ
postas. Já questionamos a falsa neutralidade dos conhecimen
tos. Questionarrosque quando estão presentes.naescola pessoas das cla~
ses oprimidas ou elas falam a linguagem, burguesa, ou a lingu~
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gem dessas pessoas por nao ser valorizada, nao existindo pr~
cesso ou instrumentos que a meçam, constitui desculpa para
sua expulsâo da escola.

Além da cientificidade, dos conceitos e das funções,
os livros de Didática nos falam das modalidades da avaliaçâo:
diagnóstica, formativa e somativa. As modalidades estâo dire
tamente relacionadas com as funções. Tomamos Vilarinho (1979),
que repete Turra (1975):

"A cada funçio especIfica de ava1iaçio corresponde uma moda1i
o',.

dade (tipo ou espécie) de avàlfaçio. Assim, têm-se:

- Funçio de diagn5stico - ava1iaçio diagn5stica;

- Fu~çio de controle - ava1iaçio formativa;

•• Funçio de c1assificaçio - ava1iaçio somativa" (p. 135) •

Proceder a uma análise seria re~etir o que coloca
mos no item anterior. Resumamos, entâo Vi~arinho (1979) qua~
do fala sobre a avaLi.ac âo diagnóstica I "vfs~ levantar os pre-r~
quisitos (conhecimentos, habilidades, interesses, atitudei) para o inIcio
de determinado estudo- comportamento da entrada" (pp. 135~136). Obser

vamos, no levantamento dos pré-requisitos qu~, de início, a
avaliaçâo já é seletiva: Quais os conhecimentos e habilidades
que serao valorizados? Quais os interesses que serâo atendi
dos? Quais as atitudes que serâo requer{das? Obviamente que
os traços de classe estarâo pre~entes em tudo isso. A avalia
çâo formativa "visa'informar como está ocorrendo a aprendiz~
gemo ~ aplicada continuamente, de modo a dcompanhar o proco~
so ensino-aprendizagem. ~ formativa no sentido que indica co
mo os alunos estâo se movimentando em direçâo aos obje~ivos
traçados". Aqui, o verticalismo dos objetivos traçados vem a
constituir um desvio, um obstáculo, 'para a avaliaçâo do traba
,lho daqueles a quem a'escola nâo se destina por origem de
classe. Aqui, também, i posição policiadora de controle de to
do um processo da aprendizagem está~videnciada. Na avaliaç~o
somativa, que é "também chamada de classificat6ria ou tradício
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na~" ã concebida como "um processo de descriçâo e julgamento
.corn vistas à cLassí.f i.c a ç âo dos alunos, ao final da unidade, se
mestre, curso, segundo níveis de aproveitamento expressos em
graus (notas) e/ou conceitos", a seletividade se realiza legi
timada pelos instrumentos de medida das provas e testes. Alãm
disso, a tomada do processo de avaliaçâo como diagnóstico, for
mativo e somativo rep~esenta uma pqrcializaçâo artificial do
momento - um antes, durante e depois - que tenta paralizar o

"
tempo numa tentativa de controlá-lo.

Outro tema bastante trabalhado nos livros e a rela-
çab rredid3.-ayaliaçâo.Ela está mais claramente presente em Tur

- --ra (1975) ,-Vi.La.rinhó" (T979), Bordenave (1978), Carvalho (1974)
e Viana (1978). Vejamos o que nos dizem esses livros:

Em Turra (1975) encontramos: "Quando tratamos de proc~
dimentos de avaliação, em princípio, entramos no domínio da medida educa
cional. ,-

Os limites entre avaliação e medidas ~ducacionais não são mui
, "

to nítidos e precisos. De um modo geral, podemos dizer que a avaliação é
um processo mais amplo e ab çang ente do que a men suraç ao , -=

•

/

Vejamos: Avaliar = descrição quantitativa do desempenho
aluno (medida) + julgamento de valor.

do

Avaliar = descrição qualitativa do desempenho do alu
no (não-medida) + julgamento de valor"
(p • 187).

Na passagem,inâo está esclarecido porque, quando
tratamos de procedimen~os de avaliaçâo entramos no domínio da
medida. Se avaliar e, por suposto (também) medir quantitativa

,mente qualidades e se pudéssemos parcializar a lei dialética
das mudanças das quantidades em qualidades e tent&ssemos in
terpretar a passagem: "os limites entre avaliaçâo e rrediàaedu
cacionais nâosâo muito nítidos e precisos", entâo tería~os
a frase como inverídica porque a passagem das quantidades em
qualidade ~ brusca, nítida e precisa.
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o que aqui percebemos claramente é a separaçao en
tre o que e qualitativo e o que é quantitativo e a falsa ten
tavia de "integraçã~" dos conceitos. Quando simplesmente a au
tora coloca a avaliação numa amplitude maiot (imensurável)
do que a medida, não está estabele031do uma relação entre os
termos nem, portanto, deixando esclarecido o assunto.

Veja~os como Vianna (1978) resolve esta q~estão:

"o proçesso de medida não visa a obter, unicamente, escores
numéricos (Dyer, 1965), elementos sem dúvida impormntes, mas apenas uma
variável a considerar no julgamento qualitativo do estudante. A mensura
ção educacional exige o exame de três elementos básicos: 1 - um- conjunto
de ~ituaç~es relativas i aprendizagem ocorrida atrav~s do ensino; 2 - as
respostas dos indivíduos is situaç~es apresentadas; e 3 - a classificação
dos mesmos indivíduos segundo suas respostas.

Acredita-se que, ao responder is situç~es apresentadas, o exa. -
minado demonstre possuir os conhecimentos e/ou os comportame~os que se

- . '
pretende medir. As situaç~essão variáveis quanto~à'forma (dissertação,
resposta curta, ítem múltipla escolha, etc), i apresentaçao (material im
presso, filmes, fitas, etc) e ao comportamento (verbal, não verbal, cogn!
-tivo, afetivo, manipulativo, etc.).

As respostas dos examinandos as situaçoes constituem o elemen -
to nuclear do processo de medida, porque e a partir delas que toda _supere~
trutura estatística ~ construída para possibilitar um julgamento valorati
vo do seu desempenho" (p. 19).

C: •. ) "A classificação dos indivíduos, através do confronto en
tre diferentes desempenhos é a fase final mais delicada do processo. p0.5
que depende, fundamentalmente, do quadro de referência montado pelo exa
minado r para apreciar o desempenho do estudante" (pp •.18-19).

Examinemos os trechos mais detalhadamente.

1. A medida, visando considerar nao apenas escores
mas o julgamento qualitativo do desempenho do
exige o exame de três elementos: as situações,

numéricos
estudante,

as resp0.ê.



tas e classificação - e o que nos diz o autor. Ora, no pri
meiro parágrafo do lQ trecho em exame, observamos a medida
a partir de um erifoque behaviorista (ao qual já fizemos se
rias críticas com relação à visão de mun&J que lhe está im
plícita) onde a formulação dos objetivos se baseia na de
terminação<b comportamento, condição e critério. As respostas
correspondem ao comportamento desejado; as situações, a
condições a~resentadas e o critério à classificação obtida
segundo o quadro" de referências montado. Para nós, tal sim
plicidade posltivista tenta detectar no estudante as apa
rências de sua aprendizagem. Tal postura, além disso, re
flete um mecanicismo na educação: está em" jogo a m~n~~açao
~as situações estímulo-resposta. A visão é mecânica no sen
tido em 'que, o homem enquanto" sujeito capaz de interferir e
transformar, é visto como um ser que reage a determinadas
circunstâncias con t ro Ladas que o "formam", que o fazem, que
o tornam naquilo que se deseja dele. Neste sentido ele e
coisificado, neg~ndo-se nele ~ua circunstância de sujeito
capaz de fazer História.

2. As respostas apresentadas pelos estudantes nas situações d~
vem ser aquelàs que se espera deles; isso reflete uma con~
tação autoritária do ensino e da aprendizagem, onde se di
funde uma dependência, uma insegurança, enfim, a incapacida
de crítica. Há uma distinção de papéis - o avaUBd or e o ava
liado; quer dizer, o educador e o educando não 550 ambos
sujeitos de uma situação. Não se supera a contradição Edu
cador-educando. Diante dos conhecimentos apresentados nas
respostas, o educador decide a vida do aluno em seu aspecto
acadêmico. O conhecimento é visto como algo fechado, fixo,'
determinad~"Não que não hajam respostas historicamente ela
boradas e datadas, um saber relativo acumulado - isto exis
te: apenas, visto dessa maneira e de forma fragmentada, co

" -
mo "elemento nuclear do processo de medida", fica difícil
o questionamento a interpretações e, princip~lmcnte, a re
elaboração, reconstrução do saber I tomando parte nisso, nes
se processo, o estudante. Essa nossa forma de interpr~tar

233
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o conhecimento advém de um visão de mundo que tem por base
os interesses da classe com força revolucionãria, a classe
economicamente dominada na sociedade capitalista. Fica di
fícil, não impossível, refutaras idéiass±lr"eaval.iaçêoelaboradas
numa coeréncia filos6fi6a interna da classe dominante que
se apresentam nos livros de Didãtica jã qúe elas apresen
tam .uma adequação à política e à estrutura econômica capi
talista. As idéias que defendemos (e as defendemos porque
as captamos no real, no seio das contradiçôes capitali~
tas, no pulso revolucionãrio das classes trabalhadoras), não
encontramos ainda; no ·sed ~onjunto, em um projeto que en
volva, defenda e ~e dirija à sociedade como um todo. Elas
estão a nível teórico, com base no materialismo dialético
(que foi elaborado a partir da prãtica histórica) e prãt!
co, a nivel de grupos sociais e pessoas que se dispõem a
construir, no âmbito de sua atuação (com a devida fundame~
tação teórica), a nova sociedade socialista. Essas pessoas
e grupos têm também uma maneira diferente d.e encarar o es
tu~o, o conhe~imento;e e com base nis~o 'que devem ser ela
borados (e jã estão sendo' em suas prãticas) novos proce~
sos de avaliação.

Em "Ação Cu Ltural para a Ld.be rdade " Paulo Freire
(1977) nos fala do seu modo de encarar o ato de estudar:

"Estudar seriamente um texto é estudar o estudo de quem, es
tudando, o escreveu. É perceber o condicionamento histórico-sociológico do
conhecimento. Estudar é uma forma de reinventar, de recriar, de reescre

- i _ ~ r .ver - tarefa de sujeito·e nao de objeto. Desta maneira, nao e posslvel a
4uem estuda, numa tal perspectiva, alienar-se ao texto, renunciando, as
sim, à sua atitude crítica em face dele.

A atitude crítica no estudo é a mesma que deve ser tomadadlim
te do mundo, da realidade., da existincia. Uma atitude de adentramento com
a qual se vai alcançando a ~az~o de ser dos fatos cada vez mais lucidamen
te" (p. 10).

. .
Cumo a atitude face ao ensino e a ~valiaç;o da

n~0 e tomada no sentido de mensurac~o de comport3fficnto Oll rcspostHs esp~
perad3s, Freirc nos indica novos caminho~:



"Se o'que estuda assume realmente uma posição humilde, coeren
te com a atitude crítica, não se sente diminuido se encontra dificulda
des, às vezes grandes, para penetrar na significação n~ais profunda do tex
to. Humilde e crítico, sabe o que o texto, na razão mesma em que e um de
safio, pode estar mais além de sua capacidade de resposta. Nem sempre G

texto se faz facilmente ao leitor.

Neste caso, o que deve fazer é reconhecer a necessidade de me
lhor' instrumentalizar-se para voltar ao texto se, sua compreensão não foi
alcançada. Impõe-se pelo contrário, a insistência na busca de seu desve
lamento. A comp reerrsao de um. tex.to' não é algo que se recebe de presente.
Exige trabalho paciente. de quem por ele se sente problematizado.

Não se mede o estudo pelo numero de páginas lidas numa noite
ou pela quantidade de livros lidos num semestre.

- Estudar não é um ato de consumir idéias, mas de criá-las e re
criá-las" (p. 12). .,

r

o que Freire nos diz a respeito(dQs textos, POde ser
aplicado a inúmeras situações de aprendiz~gem. Aprender nao
é, assim, responde4 diante de determinadas situações, determi
nadas respostas esperadas para classificar-se. Aprender como

.uma atitude d.e desvelamento do mundo para comprendê-lo e nele
interferir é um processo que não se avalia apenas em situ~-
ções de prova, exige constantemente a prática da crítica e da
auto-crítica.

3. Vianna (1978) ~credita que "ao responder as situações apr~
Isentadas, o examinando demonstre possuir os conhecimentos

e ou comportamentos que se pretendem medir".

Se a prática é o critério da verdade dever~a ser na
atividade prática, na sua inserção histórica que o estudante

.demonstrasse os conhecimentos que possui.

Nas páginas iniciais de "Sobre a Prática", Mao Ts5
'l.'ung(1978) nos adverte: "O materialismo dialético da filosofia. mar
xis ta tem duas particularidades mais evidentes~ urna e o seu car~ter de

235



236

classe: afjrma abertamente que o materialismo dialético serve o prolet~
riado; a outra é.o seu caráter prático: sublinha o fato de a teoria depe~
der da prática, de 3. t~oria basea~-se na prática e, por sua vez servir a
prática. A verdade dum conhecimento ou duma teoria ~ determinada não por
uma apreciação subjetiva, mas sim pelos resultados da prática objetiva. O
critério da verdade não pode ser outro senão a prática social" (p. 14).
(Os grifos sào nossos).

Medir os conhecimentos numa situação de prova é as,
sim, o artifício que a sociedade de classes criou, um instru
mento para legitimar ou não os conhecimentos adquiridos.

Não queremos negar, o valor do conhecimento disser-
tado, sistematizado ou +eorí zado r pelo contrário, est e- é -mu í, to

"importante e também fundamental para atividade prática. Nega
mos, sim, que o sentido da verdade do conhecimento esteja nu
ma prova e afirmamos que a prova existe com a finalidade últi
ma de classificação.

" "
A prática.está na prodúção, em função dela (da cul

t.ura , por exemplo), ou em relação a ela. Somente a unidade en
"tre .teoria e prática, a ser conseguida na soc í e'dade corno um

.todo, numa estrutura igualitária de vida, poderia favorecer..
que o trabalho ligado à atividade teórica (que pode ser tam
bém práti6a) perm{tisse a avaliação junta do trabalho produz!
do pelos educadores: O trabalho prático e o trabalho teórico
produtivo.

4. Acabamos por entrar no quarto ponto de análise do texto de
Vianna .(1978). Através de quais situações avaliar - suas
formas provas e modos verbal, não verbal,etc. Essas pro
vas, como afirmamos, constituem os instrumentos,'
agora -aprimorados na técnica da objetividade (caroana
lisaremos no decorrer deste trabalho), revestidos da padro
nização e neutralidade que dão ou não acesso as pessoas
naquilo que elas se propõem: cursos, bolsas de estudo, em
pregos, etc.

Basear a mensuração numa abordagem behaviori~ta, _e~
plicitada na proposição comportamento-condicão-critério, tra
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duz um arranjo lógico-psicológico que nao supera a contradição
qualidade-quantidade. Formalmente, as idéias quantitativas se
apoiam nesse processo qualitativo (?) que favorece ã idéia de
mensuração. Mas, além de ser esta um visão focalista da rea
lidade educacional, desviando a aprendizagem do contexto so
cial mais amplo e incidindo as preocupações no estudo do indi
víduo, a relação quali.dade-quantid~de não se resolve dialéti-
camente;o simples acoplamento de idéias (dos conceitos) nao
traduz o·real.

5. Com relação ao último paragráfo (segundo trecho antes ci
·tado) de.Vianna (1978), que examinamos, gostaríamos de ap~
nas--criticar-a péfssagem: liA classificação dos indivíduos,
através do confronto entre diferentes desempenhos é a fase
do proce?so de medida". Eis o sentido final da avaliação:
servir corno um instrumento adequado ãestrutura competiti
va capitalista. Pelo confronto dos diferentes desempenhos,
os indivíduos serão classificados. Novamente apelamos para

• as diferentes condições materlais dos diferentes indiví-. r .
duas; se a escola não as considera, cl~ssifica, via de re
gra, como mais aptos, aqueles a quem a origem d~ classe fa
voreceu. A compe t í.c âo que ocorre a nível de mercado, aqui,
aparece no confronto dos diferentes desempenhos. A quem ser
ve, então, esse enfoque de avaliação? Numa sociedade igu~
litária ele não faria sentido.

Um trabalho relatado por Miguel Darcy de Oliveira
(1980), sobre uma reivindicação de 150 horas de estudos por
operários italianos, pelo seu caráter revolu6i~nário rejeita

.\

as técnicas atualmente~utilizadas de avaliação. Vejamos o que
ele nos diz do curso realizado, em seu momento fin~l:

liA proposta político-pedagógica das 150 horas, enquanto aqu!
sição coletiva de instrumentos e conhecimentos de compreensão e transfor
mação da realidade. exclui, naturalmente, uma avaliação tipo escolar do
trabalho realizado i base de provas e notas individuais.

A ~itima etapa do curso deve servir como um momento de auto-
avaliac;o coletiva do conjunto do trabalho, bem cornoda ~ontribuiç3o de



238

~ca~a um dos participantes ao esforço comum. O que nao interessa, por ser
, necessariamente individualista e competitivo, é medir, com notas e classi

ficações, a capacidade ou os conhecimentos adquiridos, por cada operário
separadamente.

i
\

Ao invés de exames ou provas finais, os cursos se concluem com
a elaboraç~o de um relat6rio escrito, retraçando o intiner~rio seguido p!
10 grupo em seu conjt.-tnto,seu trabalho de 'síntese em torno da t emár í ca cen
traI, bem. como as contribuições específicas das equipes de trabalho e de
cada participante. O relatório é completado por uma espécie de antologia,
que reproduz os. textos ou materiais utilizados e produz í.dos durante a pe~
qúisa" (pp. 30-31) .•

A crítica e a autocrítica, a ênfase ao trabalho co
letivo, sao preocupaç6es que percebemos nesse relato, que mui
ta colaboração tráz a um processo de transformação que e his

- toricamente conquistado. Constituem juntamente com o trabalho
ptático produtivo, os novos crit~rio~ para a avaliação. A 6ni
ca ressalva que fazemo~ ~ que os m~todos tradicio~ais (esses. '

que criticamos) não se excluem.naturalmenie'e sim, historica
mente, com trabalhos como esse relatado por Miguel Darcy.

Depois de trabalharmos os temas: conceitos, funç6es,
modalidades, relaç6es avaliação e medida, analisemos as t~cni
cas e instrumentos de avaliação.

A abordagem das t~cnicas e instrumentos de avaliação
varia pouco de livro para livro. Uns são mais abragentes: Tur
ra (1975) e Vilarinho (1979), falam de proced~rnentos que nao
necessariamente avaliam o conhecimento no seu sentido acadêmi
co. Vilarinho embora n'âo desenvolva o assunto tão' detalhadamen
te como Turra, apresenta um esquema que ~em sintetiza o que

,pretendemos mostrar:

Procedimento (técnico) Instrumentos

- __ Oca siona1
1. Observaçao~S' t 't'• 1,5 ema -l.ca

Inventário, escalas, fichas;
sistemas de categorias, ane
dotas
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, ~Estrurada2. Ent.r ev í sta ~ N- t t dao es ru ura a Roteiros de entrevistas

3 " __ Orais. Interrogato~los E 't
s c r i. os

, " FechadosQuestIonarlo Ab t
er os

4. Sociometria Sociograma

5. Testagem
Oral Objetiva

provas~Es~r~ta~de ~
. Pz a'tí.c a de consulta

•

Outros livros ana+isados, Bordenave (1978) e Nérice
(1980), retringem-se ãs formas de avaliaç~o'da escolarida-
de - prova oral, prãtica, dissertaç~o e teste objetivo. Carva
lho (1974), embora n~o desenvolva o assunto com grande deta
lhamento técnico, também se limita a.esse tipo de abordagem.
Jã o 'livro elaborado no Laboratório de Ensino Superior da Fa
culdade de Educaç~o de UFRGS (1975), coerente com uma postura
tecnicista, embora considere como forma de verificação as
"quest5es de dissertação (essay test)" dedica~se com maior de

i" •

talharnento ãs "questões do tipo objetivo Cobjective test) ".
Vianna (1978), dedica-se a trabalhar tecnicamente a elabora
çao de testes objetivos e provas dissertativas.

Analisemos, de início, as provas de dissertação.
Preocupações preliminares nos sao colocadas: "As questões de dís
se r t açao serão mais válidas do que as que s t oe s de tipo objetivo? Questões

de múltipla escolha serão melhores do que os testes verdadeiro-falso? O
mérito relativo de dif~~entes tipos de questões tem sido, por muito tem
po, um tópico favorito para discussões nos círculo~ educacionais. Sabemos
~ntretanto que hã uma resposta geral para tais perguntas. Não hã nenhum ti
po de questão que seja Lnerent emente superior aos demais. Que uma. que~
tão seja bem feita é mais importante do que o tipo particular de questao
que ela representa. Cada tipo de questão representa suas vantagens e suas
limitações. Sua escolha prende-se is vantagens e desvantagens de cada um
dos tipos em relação aos ob'jetivos que o professor tem em mente" (Labora
tório do Ensina Superiorda Faculdade de Ed~cação da UFRGS, 1975, p. 341) .

. .
A tendência tecnicista de uma pseudoneutralidade e~

ti presente nesta diicussão onde nãoh~ sup~rioridade entre



um tipo de teste ou.outro - todos apresentam "pontos posi ti-
vos" e "pontos negativos. Bordenave (1978), Turra (1975) e
Carvalho (1974), repetem esse tipo de abordagem. Nérice (1980)
assume mais claramen~e as restrições ãs pro~as de dissertaçâo
num posicbnamento muito ingênuo de que podem se prestar a
"fugas", etc.

Sobo nosso ângulo de visão, as características colo•
cadas para as provas de dissertação são mais favorâveis ao
exercício da cr~ticidade, exatamente pela subjetividade que
ela favorece. Se é simples de elaborar e penosa para' corrigir,
este é um problema que nao lhe ,desmerece. (A.ampliação dos
quadros de professores para diminuição do numero de alunos•por turma, poderia ser urna polí~ica adotada, que sérios refle
xos teria na possibilidade da melhoria da qualidade do ensi
no). Numa "comparação sumâria entre os dois tipos de prova"
(objetiva e de dissertaçâo). Turra (1975), identificando os
"efeitos provâveisna aprendizagem" acaba 'por apresentar uma
v~ntagem que.torna superior as provas dis~~~tativas sobre as
objetivas: Provas ob j et í.vas - "estimulam ó' aluno a lembrar, in
terpretar e analisar idéias alheiasll; provas de dissertação -
"ericor a j am o aluno a organizar, integrar e exprimir as pró
priasidéiasll• Na mesma comparação, identificando os "resul.ta
dos", TURRA, baseando-se na jâ questionada taxionornia de Blocm, -
diz o seguinte: Provas objetivas - "domíno de conhecin'en"!=-o~nos
níveis de compreensão, análise e aplicação, pouco adequadas
para síntese, criação e julgamento de valor. Provas de disser
tação - "pouco adequadas para medir domínio de conhecimentos;
boas para compreensão, aplicação, exemplificação e anâlise; me
lhores para habilidade de síntese e de julgamento de valor.'
Sem entrarmos na anâlise dos conceitos de conhecimentos, com
preensao, anâlise, etc, mas apenas considerando o grau de com
plexidade crescente com que sao concebidos, obs~rvamos que as
provas de dissertação se servem muito mais a uma maturidade.
intelectual do que as provas objetivas em seu simplismo refor

.çado pela técnica.
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o posiconamento "neutro" dos autores encobre questões
,políticas. Sempre apresentamcon~ vantajosas as provas objeti
vas por servirem como instrumentos de discriminação para gran
des grupos de estudantes. O reconhecimento do valor de ambas
~s provas cai por terra no momento em que é ressaltada a sup~
rioridade das provas objetivas por se adequarem a diversas si
tuações; enquanto é t~mbém ressalt~da uma dificuldade (por nós
já refutada) com relação às provas de dissertação, cuja corre
cão é caracterizada como penosa e difícil para casos de gran-
de número de pessoas.

~ de VIANNA (1978, p. 26) a seguinte passagem: "En•- -tretanto, - -os·- especi-alistas avaliação educacional reconhecemem
que -quando o grupo a ser examinado é grande( ...) nestes c~
so&>, c teste objeti;o é recomendado. ti (Os grifos são do pro-
prio autor). A justificativa de que esses tipos de testes dào
confa da problemática do rendimento ~scolar (quando elabora

,.
dos dentro de certos critérios), são padronizados, _ "impar-
çiais", de fácil correção e rápida divulga~ã.o de notas, esco~
dem interesses de uma determin~da polític~'educacional~ Ora,
uma rápida reflexão já nos indica ao que eles serv~. Qual a
necessidade de discrimi~ar tantos pretendentes à escolariza
cão? Para que "melhores" e "piores" -serem julgados, discrimi
nados, numa prova? A escola burguesa precisa atender a procu
ra de esc?larização e precisa também encontrar meios para con
trolar e sustar essa procura. Ela pode cumprir sua promessa
meritocrática? Como encontrar meios para ajustar a oferta de
mercado de trabalho com a necessidade e procura de empregos
pelos formandos? ~ preciso que se saiba, que se desconfie, que
esses tipos de testes f~ram elaborados no seio das necessida
des capitalistas educacionais, com seus v9lores competitivos
e individualistas implícitos. ~ necessário que saibamos (ou
que não nos esqueçamos) de que as idéias se originam dos mo
dos de produção; sem reflexão sobre essa problemática é bem
fácil incorrermos no engano de simplesmente atuarmos a nível
da reprodução social, emperrando as transformações.

(
- ~
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Anali~emos agora a~ provas objetivas. A montagem
técnica das provas objetivas é feita sobre dois requisitos bá
sicos:

1 - o uso da operacionalização dos objetivos do en
sino; e

2 - o dominio da classificação dos objetivos de
acordo com Bloom e seus colaboradores.

Quanto ao primeiro desses requisitos, apresentamos
a seguinte ànálise: ~

"A apresentaçao dos objetivos educacionais sob um ângulo com
portamenta1, inicialmente feita por influência da psicologia behavioris
ta, é hoje em dia recomendada por especialistas em medida educacional, i~
dependente da corrente doutrinária a que se fi1iam. A técnica apresenta
inúmerasvântagens, sobretudo por que enfatiza o significado dos termos
empregados e torna o objetivo compreensível". (V.í.anna , 1978, p. 31). Es

tá explicito no texto O reconhecimento daq origens behavioris
<' •tas dessa abordagem de ava t í.ac âo ou medida', como charrem. são

bases mecanicistas que tanto refutamos pelo individualismo que
I reforça, pela manipulação dos'homens como se fossem objetos,

pelo obscurecimento das questões contextuais, pela compreen-
são do ambiente como laboratório controlável, pelo autoriUu-is
mo implicito, pela compreensão fechada e fragmentada de sa
ber, enfim, pela visão falseada de homem e de mundo que di
vulga.

Observamo~, ainda, nessa compre~nsão de objetivos
educacionais, como se através d~la, fosse possivel uma formu
lação neutra: "recomendada por especialistas em medida educa
cional, independentemente da corrente doutrinária a que se
filiem". Isso reflete o pseudocientificismo da proposta. Tra
.t.a= se de uma colocação ideológica que tenta mascarar a politl
cidade da educação~ Farseia, portanto, a realidade que nao
pode servir & dois senhores. A própiia recomendação por espe
cialist~s reflexo do desenvolvimento capitalista, modalidade
de formação social a que essa teoria de avaliação e medida ser
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ve. A vantagem apresentada de clareza de significado e compre
ensao do objetivo e meramente formal; em termos essenciais -
a quem serve, a quem se dirige, a quem deixam de servir esses
objetivos educacionais - é uma questão obs cisr a : clara, ape
nas para aqueles cuja origem de classe tem favorecidas as con
dições existenciais, onde a riqueza material está presente.

t qu~se sedutor criticar, na operacionali~ação dos
objetivos, o uso de verbos de ação:

"Ã definição de um objetivo deve atender a determinados requ!
sitos técnicos e centralizar-se num verbo que permita dar à sentença um
caráter descritivo do comportamente desejado". (Vianna,-1978, p-, 31). O

uso de verbos "fortes", de ação, indicadores de comportamentos
observáveis, nega a história, a cultura, a mudança, os vaIo
res implícitos nas palavras: o que é aparente numa época - ve
nerar, obedecer, por exemplo, pode não ser para uma outra; o
que é usual, significante e apar~nte em uma~localidade não o
e .para uma outra. Já diacutrirros isso ant.e r í.o rmerrt e , na questão dos
objetivos. Como o verbo amar pode não ser~~mbém um comporta
mento observável?

A operacionalização dos objetivos requer, ainda, a
presença dos elementos: comportamento, condições e critério.
Neste livro, a ênfase recai apenas nos comportamentos aparen
tes perseguidos. Já comentamos tnfuém o autoritarismo, a manipu
lação, implícitos nessa concepção.

-Analisemos a segunda recomendação.

"- Benjamim Bloom e Associados. considerando a necessidade dé,
estabelecer uma linguagem comum a todos os educadores e um meio preciso
de comunicação dos objetivos educacionais. construiram um esquema classi-
ficatório dos diferentes tipos de comportamentos desenvolvidos durante a
expe ríenc í.a educativa formal.

Usando a técnica empregada nas ciências biológicas, elabora
ram uma Taxonomia baseada no pressuposto de que os programas educac~onais

_podem ser concebidos como uma tentativa de mudança do comportamento do
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estudante em relação a certo assunto. A descrição conjunta do comportame~
to e do assunto constitui o objetivo educacional.

A Taxonomia de Bloom e Associados ca tegqr í.za apenas os compo!:,
tamentos, forulando um sistema que compreende objetivos em três domínios -
cognitivo, afetivo e psicomotor. A Taxonomia é descritiva e qualquer ti
po de objetivo educacional é ajustável a seu esquema. Por outro lado, a
Taxonomia não pr~cura valorizar esta ou aquela classe de obj~tivos em re
lação a ou t raj . ao mesmo tempo, procura ser imparcial com relação às dife
rentes concepço~s de educação". (Vianna, 1978, p. 33).

11- A Taxonomia, do ponto de vista da avaliação educacional,
possibilita a análise comparativa entre diversos cursos~ curriculos e tes
tes: Especificamente, com relação aos testes, permite o estudo da relevâ~

, ,

cia dos instrumentos de medida, através da aná1is~ dos itens em função da
ênfase atrfbu Ida às diferenteS catego ra í s de obj et í.vo s!". (Vianna, 1978,
pp.33,-34).

"

Os trechos sao valiosos para mostrar nossa dependên
cia cultural americana. As provas são mon~adas eme~emas po
sitivistas, de bas~ 16gica-psicoI6gica, que encbntram apoio

'em Bloom e seus ~olaboradores que "procura ser imparcial com
relação as diferentes concepções de educação", al~m de divul
gar uma distorcida visão de totalidade: tomam o homem como um
todo cujas partes - cognitiva, afetiva e psicomotora, fragmen
tadas cada uma dessas, em outras partes, tentam explicá-Io
sem implicações com um contexto social maior do qual ele faz
parte.

Nas passagens que ressaltamos encontramos a crença
da possibilidade de uma linguagem comum tão a gosto dos -neo-I-

posi tivistas; a ênfase ao indi viduali smo, ao compo rt ament.o aJ?;i

rente, a mudanças, sem definição do sentido da mudança, a di
cotomização da realidade homem-mundo, ã fragmen~ação do conhe
cimento e a crenç~ no mito da neutralidade cientifica e poli
tica.

Já dedicamos con sí.de r âveI espaço a análise--dG-s
idãias de Bloom e seus colaboradores, na ~uestão dos objeti
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[
VOS; agora, com relação a avaliação, se a montagem está sobre .\
'estes princípios que questinamos como reprodutores, metafísi
cos, individualistas, enfim, idealistas - ficamos a descon-
ficar do "edifício" que se constrói sobre eles: as provas ob
jetivas. Nelas questionamos ainda a concepção de saber que vei
culam. Analisemos por partes:

.
1. A própria formalização da avaliação ou medida de conhecimen

to, ao se fazer através de provas, indica uma separação da
teoria e prática. Avaliação ~elo trabalho formal - provas
e testes que pode ser (a nosso ver quando.dissertativo) um

.dentre outros meios de' avaliação (o trabalho prático, pro
dut1vo, 6-"tiãbaihü·"coletivo, a crítica e a auto-crítica) .

2. ~ própria construção da prova através de itens revela uma
fragmentação do conhecimento. Observemos o que nos diz
Vianna (1978) a respeito da construção desses testes:

,-
"Ao construtor do teste cabe a solução do problema da oper~

,
cí.ona Lí.z açao para, através de um item, verificar 0[1 ób j etivos estabelecidos.

A identificação de uma idéia relevante para a v~ificaçào do
. .

conhecimento, compreensão e demais capacidades, é o primeiro passo na c~
truçào deum item. Não há, entretanto, um esquema definido para a sua con
cretização; contudo o redator de itens pode valer-se de diferentes fontes
de inspiração - compindios, descriç~es de cursos, especifi~aç~es de obj!
tivos e, inclusive, trabalhos de alunos.

Algumas idéias, como as relativas a elementos factuais, são
de fácil estruturação. Outras ao contrário, para fin~ de verificação de
processos complexos - análtse, síntese e avaliação - exigem grande esfor
ço intelectual. Selecionar idéais e construir it~ns ê um processo simul
tâneo. Entretanto, a seleção de uma idéia deve ser em função de sua rele
vância. Há idéias que são importantes, mas inadequadas para o grupo exami
nado e irrelevantes para fins de verificação dos objetivos estabelecidos.
Uma idéia só deve ser desenvolvida quando possuir elementos que possib!
litem a construçao de itens discriminativos (pp. 51~52).

No .trecho acima ressaltamos as seguintes passagens,
para fins da análise:



- O'professor, como construtor dos testes, verifica
os objetivos estabelecidos através da formulação de itens.

- As fontes de inspiração para cODstrução dos itens
sao: os compêndios, as descrições de cursos, as especific~
çoes dos objetivos e "inclusive", os trabalhos dos alunos.

- A verificação de conhecimentos ("elementos") fac
tuais e de pro~essos mais complexos: análise, síntese e ava
liação.

- A relevância das idéias na construção de itens.

Na primeira passagem que ressaltamos, nota-se o ver
ticalismo da educação: o professor vai verificar se o aluno
aprendeu, através da prova. A prova, nessas condições,se co
loca como o instrumento que antepara um possível diálogo: ne
Ia o aluno se expressa sem condições de refazer idéias e o pro
fessor com base em~lgum referen8ial fechado de conhecimentos,
ve-rifica a correspondência: ou não das i.déias.

o fato de se verificar os conhecimentos através da
construção de it€ns (múltipla escolha, resposta única ou múl
tipla, associação, substituição, lacuna, pictórico, etc) reve
Ia ao~ nossos olhos que o conhecimento é concebido como algo
pronto, fechado, que o aluno deve assimilar e provar que assi
milou do modo que o professor espera que ele tenha assimila
do. A padronização das respostas exigidas nega as várias pos
sibilidad~s de interpretação. Quando estas sao admitidas, elas
já vem também elaboradas não interessando outras tantas que
os alunos fossem capazes de conceber. Além do mais, se consi,
derarmos que o processo do conhecimento não se dá em todos no
mesmo tempo, nem da mesma forma e se tornarmos a dúvida corno
um instrumento de saber, dúvida que se adentra no encontro de
respostas - ela não vai encontrar lugar nesse tipo de verifi-
cação, a não ser como revelação de desconhecimento; o aluno
hã de ser, portanto, punido por nao ter alcançado o padrão d~
sejado. Além disso, a construção de provas através de . itens
revela uma fragmentação do saber. Cada resposta é uma célula
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de um corpo do saber. A construção independente dos itens co
~o um principio t~cnico, reforça este nosso pensamento. O sa
ber, nessa concepção, pode ser computado atrav~s de amostras
"representativas", dos fragmentos do todo. Nega-se, assim, a
relação, a contradição, o movimento, a superação, existentes
na realidade e instrumentos de apreensão do real.

A segunsa pássagem que destacamos torna corno fonte
para elaboração de itens, o conhecimento te6rico contido nos
compêndios, os objetivos formalmente descritos ou operacion~
lizados nos programas "inclusive", os trabalhos dos alunos
(que podem ~er meramente práticos, te6ricos-práticos ou mera

--- mente "teó.rLco'sr: Quer- âlzer, o conhecimento está fora de um
contexto; deixa de ser o elemento de conexão do homem com o
mundo. Os t~abalhos dos alunos, se por acaso te6rico-práticos,
constituem urna das fontes de elaboração de itens - inclusive
eles pr6ximos. Esse tipo de avaliaçã~ não pode constituir um
instrumento de critica.e autocritica. No má~imo, se permite
.lÍnadiscussão I sem diálogo, em torno do que está feito, o que

. ~ ,
revela, ao nosso ver, um academi.c i.smo est ê.r í.L,

A terceira passagem ressaltada revela, mais urna vez,
a concepção fixa, dogmática e limitada de saber, que aparece
aqui na tornada linear do simples factual, para os comportame~
tos complexos de sintese e avaliação. Ao contrário, achamos
que info~mação "menor" ~ ela tamb~m, hist6rica, ciontextualiz~
da, não se resumindo ao fato - que em si mesmo, não nos diz
nada. Tornemos um exemplo elaborado pelo autor (Vianna, 1978)
para explicar a constr~ção de itens de Resposta - Única:

"Qual das seguintesafirmaçõesmaí s aproximadamente define o Mer
cantilismo do século XVII, em seu sentido mais aínplo?

a) Regime comercial adotado pelos países europeus para evitar
a crescente cúncorrincia internacional.

b) Doutrina segundo a qual o progresso de um póvo esti estri
~8mente ligado i agricultura.
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c) Sistema de intervenção governamental para promover a pro~ .\
peridade nacional e aumentar o poder do Estado.

d) Doutrina econômica que visava ao bem estar social.

e) Teoria de caráter liberal, fundamentalmente contrária a
intervenção estatal na economia" (p. 53).

Pusemo-nos em experiência e tentamos responder a
questão éolocada. ·para evitar interpretações errôneas, estuda
mos o assunto em Huberman, Leo ~ Hist6ria da Riqueza do Homem
(Rio de Janeiro, Zahar Editora., 1981) e verificamos que o item
c corr~spondia à afirmativa certa. Mas ocorre-nos que responder

__~ assim .qU!.'LO "JOer:cantilismo do século XVII, em seu sentido mais
amp Lo, é um ••sistema de intervenção governamental para prom~
ver· a prosperidade nacional e aumentar o poder do Estado", e
cometer uma· redução hist6rica, limitando.o conhecimento ao

- ~at0,sem revelar quaisquer implicações contextuais e substân
ciais.

o sentido mais amplo, que a nos~6·,ver deveria ser o,.
mais abrangente, traduz-se para o autor no seu sentido mais
superficial e esvaziadq, sem interessar, por exemp~, qual o
significado para os países europeus de urna balança de comer
cio favorável; qual 6 significado do foment.o à indústria atra
ves dos prêmios governamentais sobre a produção de manufatu
raSi enfim, várias outras circunstãncias essenciais à compre-
ensão do fato.

Assim, identificar simplesmente o M~rcantilismo co
mo o "sistema de intervenção governamental para promover a
prosperidade nacional :~ o aumento do poder do Estado", além
de ser uma resposta extremamente superf~cial, pode se consti

.tuir num conhecimento profundamente mascarador - dado que lia

prosperidade era a pmsperidade dos reis e da nascente bu rque
sia e não do povo oprimido que nao usufrula dos produtos de
seu trabalhoio ouro, a grandeza e a g16ria nao estavam aoal
cance do povo ...



Por fim, nao nos parece pedagógico (educativo) a
construção de itens equivocadores porque além de sugerirem
que uma dentre várias respostas erradas é a resposta certa,
traduzem uma redução do saber conforme vimos.

Dizer que H20 e agua (dentre várias acertivas) e
tamb~m estimular o mesmo saber reducionista sem se analisar
as belezas químicas, as relações dos elementos entre si, reti
rando-se do saber, os seus determinantes. É, portanto, um es
vaziamento do conhecimento; as substâncias essenciais sao re
duzidas à aparência sem inter~ssar sua descoberta.

Finalmente, a quarta passagem, em destaque, sobre
a construção de itens discriminativos, a relevância das idéias

é altamente passível de críticas. Sem cairmos no que é im
portante para um professor ou para outro, podemos observar a

• relevância sob o prisma ideológico. ° conhecimento não é neu
tro. A abordagem teórica define muito os interesses defendi
dos. Então,o que é relevantepara uma abordagempos.i.tiv.iata , pode ser i!.
relevantepara urnaabordagem di.a Let.i.care dentro de~c~dauma delas ser uma
explicaçãofundamental.Resta saber se é uma explicaçãoqueelucida o real.

:Nesse senticb,as explicaçÕeSp:::sitivistas,factuais, apesar da imensa
coerência interna dos fatos entre si, é de st i tuída de coarêrc.ia
externa (com a realidade corno um todo) na medj.da em que é co~
prometida com a parte pequena, mas detentora do poder eoonômí,

co de uma dada sociedade.

vários tipos de itens foram formalizados: múltipla·
escolha (com resposta única e múltipla), a~irmação incompl~
ta, negativo, associação, lacuna, substituição, identificação,
interpretação, pictórico,etc. Estes, tentam coletar por amos
tragem o conhecimento. Captam as verdades como definitivas e
não com históricas e relativas; coleta~ o superficial, o li
pear; confundem com suas exigências de descriminação, e sao
claramente mascaradoras~ Na tentativa de padronização, ausen
cia de preconceitos e "subjetividade", perdem o conhecimento

~em seu movimento, em sua elaboração, em sua recriação. Das p~~
ginas 71 ã 74, Vianna (1978) nos dá sugestões reais para a
elaboração de itens objetivos das quais analisamos a seguir:
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"5 - Eyitar a inclusão de elementos não-funcionais no item.

Devem-se evitar palavras ou frases quenão contribuem direta
mente para a seleção da resposta. ~ comum a inclusão de elementos que ap~
nas procuram realçar sua importância, mas que não, são parte efetiva do
problema e criam uma falsa dificuldade.

Quando hi a inclusão de elementos irrelevantes, compromete-se
a validade do item porque deixa de medir aquilo que efetivamente prete~
dia nledir e passa, geralmente, a verificar a capacidade de compreensão de
texto. Além do mais, itens sobrecarregados de material sem importância

, ~
favorecem sobretudo os que poss~em maior velocidade de )eitura. Uma reda
ção colorida, própria de trabalhos criativos, pode comprometer, por falta
de clareza e precisao, o significado do item" (p. 73).

Escoihemos para análise essa sugestão porque além
de revelar uma conotação funcionalista do conhecimento, envol
ve várias outras sugest6es dadas: (1 - dese~volver o item a
partir de idéias relevantes, 2 -"selecionar assuntose idéias
que possibilite~ a elaboração de itens co~ 0 máximo de poder

" ~
discriminativo, 3 - elabora~ itens que meçam objetivos educa
cionais importantes, 4 - apresentar o item com maior clareza
possível) .

A idéia de seleção da resposta, de uma resposta co
mo a verdadeira, revela a visão atomista do conhecimento.

A falsidade ou veracidade das dificuldades coloca
das sao, a nosso ver: "falsificaç6es, desconectadas dos probl~
mas reais, concretos.

A relevância ou nao do item tem a ver com a ideolo-
gia subjacente ao conhecimento.

o que se pretende medir é também, na nossa conceE
çao, a verificação de objetivos carregados de valores ideoló-,

gicos.

o colorido e a criatividade entendidos sa~ a nosso
ver, sofisticaç6es acadêmicas, objetadas e~eprimidas pelo
autor.
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A cLar.eza e precisão do item nos parecem sujeit.as
a retificações do conhecimento crítico e reflexivo ...

Al~m do mais, a visão funcionalista do conhecimento
revela uma concepçao parcializada, unilateral ddsaber, que
o percebe como causa e efeito, linearmente, perdendo as impli
caçoes contextuais e hist6ricas.

Neste contexto, a utilização dos processos estatis
ticos com seus crit~rios de validade e fidedignidade se tor
nam irrelevantes. Aqui quest.ícnarrosnão a estatística mas as ba.
ses sobre as quais ela se fundamenta: os objetivos (a classi-
ficação e o modo de operacionalização) e a pr6pria montagem
dos testes sobre itens, fragmentando o saber. A~reditamos que
a estatística possa dar valiosa contribuição à educação: qua~
do coleta dados do coletivo, pode favorecer a uma polí tica ed~
cacional democrãtica; mas, não ~ este o seu uso nessa forma
de avaliação. Aqui ela serve à formalização; à burocratização,
à discriminação, à seletividade e c Lassi.f i.c a ç âo das pessoas.~
tretanto ela pode servir par.a avaliar a qJa~tos deixamos de
servir nos diversos níveis da escolarização. Pod~ servir par~

,
Ira detectar e denunciar a necessidade real de escolaridade na
população. Pode servir para iniciativas de uma política educa
cional democrãtica.

Gostaríamos de ressaltar ainda na abordagem da ava
liação, um aspecto tratado por quase todos os autores: a au
to-avaliação. ObserVàmos que longe de corresponder a uma au
to-critica, a uma an~lise do pr6prio conhecimento ou das difi
cuIdades, a auto-avaliação se apresenta como interiorização
da repressão, como auto-policiamento. Vejamos o,que nos diz
sobre o assunto Vilarinho (1979):

liA avaliação deve facilitar a auto-ava1iaçào. com vistas a
permitir ao aluno o exame e/ou internalização de comportamentos deseja-
do s" (p. 143). Vemos aqui a repetição do que a Igreja fazia

ou ainda faz, com muitos de seus fi~is: o exame de consci~n
cia; ou exame dos pensamentos, palavras'e obras permitidos ou
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proibidos. A interiorização da repressao passa para o próprio
indivíduo seus instrumentos e referenciais.

Com tanto controle do ensino em suas diversas instãn
cias fica facilitado esse processo. Muitos educadores não con
fiam nele por que a estrutura social é tão f-orte, a ameaça da
não classificação tão concreta, que muitos alunos conseguem
boicotar a auto-avaliação e.encará-la como urna possibilidade
de auto-proteção: atribuem a si mesmos altas notas ou menções,
mesmo sem o cumprimento das tarefas escolares; outros, sao
tao auto-censores que mesmo. t.e-iidocumprido bem suas tarefas en
contram, como era de se esperar, falhas, possibilidades de
maiores esforços, etc, e se punem com maior rigor do que seus
proprios mestres.

Enfim, nesse contexto, auto-avaliação e, para nos,
nao um momento de auto-crítica mas com a "internalização dos
comportamentos desejaãos", um momento de aut'o-censura.

r

Daremos por concluido o tratame~~ó do problema da
avaliação voltando ã parte i~icial do nosso trabalho e toman

:do nas diversas concepções sugeridas nos livros didáticos o
significado da delicadeza e complexidade ou dificuldade do
problema:

"- Enfim, todos os critérios de avaliação são precários, e
têm de ser usados conscienciosamente por professores esclarecidos, que
aprovem dentro de um aLto espírito de justiça, mas procurando compree~
der as naturais limitaç;es de seus alunos". (Carv~lho, 1974, p. 357)..

"Para terminar, gostaríamos de ressaltar ·que a tarefa de me
dir e de avaliar não i fácil. Planejar uma boa prova, redigir çom ·clare
za e precisão uma questão objetiva, corrigir criteriosamente uma disserta
ção; interpretar, de forma adequada, o valor de um teste, são atividades

.complexas, e que exigem bo~ preparo do professor. Este, porem, não se de
ve apavorar com tais responsabilidades. Deve, isto sim, estudar o assun
to, e aperfeiçoar-se continuamente nesse campo.
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Porque.é difIcil ou trabalhosa a verificação do rend~to, ou
porque muitas vezes a medida e a avaliação não são bem feitas, nao deve
mos pugnar pela supressão dessas atividades". (Carvalho, 1974, p. 357).

" Raramente encontramos um professor,que na6 se preocupa com
a avaliação. Isso porque avaliar, no que se refere a ensino-aprendizagem,
e uma tarefa cujaimportância é comparável à complexidade e dificuldade
que lhe são inerentes. O professor necessita tomar muitas decisões - qua~
to a objetivos, conteúdos, procedimentos, etc - mas decidir o que e como
avaliar exige conhecimentos e habilidades altamente desenvolvidas". (Tu~
ta, 1975, p. 175).

"A avaliação é uma tarefa complexa é ardua porque requer:

seleção de atributos que sejam significativos para julgar o
valor dó que vai 'ser avaliado;

procedimentos que possam descrever esses atributos de manei
"ra objetiva e precisa; e I

,
- sIntese das evidências alcançadas pôr 'esses procedimentos,

num julgamento final de valor". (Turra, 1975, p. 176).

"- Avaliação é um tema complexo e amplo que vem nos desafian
do ao longo do tempo. Em função dessa amplitude limitaremos aqui a avalia
ção com enfoque em desempenho do aluno". (Laboratório do Ensino Superior
da Faculdade de Educação da UFRGS, 1975, p. 324).

"- ~ extrel!la.mentedifícil para o professor optar por um dos
tipos de medidas, pois cada um tem suas vantagens e seus inconveniente~

I

prestando-se para objetivos particulares". (Bordenave, 1978, p. 281).

"- A classificação dos indivíduos, através do confronto entre
diferentes desempenhos, é a fase final do processo de medida. t sem dúvi
da a parte mais delicada do processo, porque depende fundamentalmente, do

.quadro de referência mon tado pelo examinador para apreciar o desempenho do
estudante". (Vianna, 1978, 'p. 19).

Nesses estudos sobre a avaliação chamou a nossa -at~
çao o uso de termos como: a precaridaedade, a dificuldade, a
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atividade trabalhosa, a complexidade, a tarefa árdua, a ampli
tudc e delicadeza com que é encarado o problema. Reconhecemos
nessa forma de compreender e.encarar a avaliação, uma dificul
dade por parte dos educadores, oriunda de f~ndamentações que
não dão conta do conjunto do processo ensino-aprendizagem de
vidamente contextualizados. Fatores de ordem sócio-económica
que o influenciam e nele aparecem, ficam de fora, sem merecer
os cuidados pe~agógicos. Enfim, essa pedagogia que detectamos
nos livros de Didática nao se faz sobre o concreto.

Autores mais ingênuos (Carvalho, 1974) apelam para
uma lisura ou justiça pedagógi~a ou para o domíno àe técnicas
e procedimentos específicos da avaliação (Turrã, por - exem-

t
pIo). Outros (Laboratório do Ensino Superior da Faculdade de
Educação da UFRGS, 1975) insistem e se limitam ao acompanha
mento do comportamento individual do aluno. Bordenave (1978)
centra-se na escolha da modalidade mais adequada, enquanto
Vianna (1978) - o que nos traz maiores elab~rações técnicas -
re~aciona delicadeza ao p~ocesso de classificação, insistindo- (' ,

na definição de re~erências e critérios qJe ju~tifiquem as de
cisões. Enfim, registramos essa dificuldade reconhecim porque
percebemos nela b momento em que o professor usa de sua auto
ridade e decide a vida acadêmica do aluno - e para isso, pr~
cisa encontrar justificativas que legitimem seus atos: que
promovam ou deixem de fora do processo as pessoas; rest~ ana
lisar quem ~e beneficia ou quem deixa de se beneficiar com es
sas decisões. Aqui está o que para nos e o grande momento on
de se definem as posições políticas.

Já aderimos a essa postura na qual o conflito era •
captar os aspectos qualitativos para definir os quantitativos
com mais precisão e pela qual, se procurava detectar não ape
nas os aspectos congnitivos mas as atitudes dos alunos. Chega
remos até mesmo a aprovar a todos porque não tínhamos clareza
do que fazíamos ou, de reprovar apenas aqueles que não cum-
priam as tarefas mínimas de frequência e entrega dos traba-
lhos (esses, nós dizíamos que eles mesmos se reprov av arul ._R.s.
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provamos, outras vezes, alguns que mesmo com nosso cuidadoso
'tratamento didático não davam conta dos trabalhos - queríamos
ser um. professor "eficiente" para alunos oriundos da classe tra
balhadora. Observamos aqui que "coincidentemente" os reprov~
dos eram os que apresentavam sérias dificuldades de sobrevi
vência econômica - estavam esses a precisar mais e mais de
nos ... Naquele semestre experimentamos um profundo mal-estar
em sermos professora.

Em urna ou outra situação,. nos julgamos .incompe t en
tes, inseguros para tornarmos a séria decisão·de reprovar.

_..- ·E·agora: est.amo s aqui, com mais clareza do problema
e suas implicações sócio-econômicas e políticas, conduzindo o
curso de modo mais coerente - sem querermos apenas confirmar
o sistema (nem simplesmente teimar com ele). Queremos um en
sinõ melhor, melhores professores, m~is lúcidos, mais lutado
res embora continuemos.a nos sentir impotentes em certos momen
tbs e extremamente ~oderosos em outros. Erifim, sem condições(' ,
de fechar questão. Co~ maiores ·cuidados e ~esmistificando as
engrenagens pedagógicas, abrindo caminhos do que j~pode ter
acontecido, do que est& a acontecer ou do que virá, (corno na
época dos ieis e rainhas), a acontecer: a revolução. Procura
mos nos alimentar de nosso compromisso, nem sempre fácil de
ser cump~ido (pelas nossas fra~ilidades e omissõe~, e pelas
pressoes contextuais) mas sempre presente à nossa consciência
e deixar que em nossas açoes corra o gosto pela vida, dando
a ela um sentido na nutrição sadia de nossas esperanças.



IV - CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo que procedemos nos livros de Didática pro
curou conhecer de .que modo e em que sentido, esses manuais, en
quanto orientadores do processo ensino-aprendizagem, colabo
rám para a formaçâo do educador. são livros que norte iam a
ação pedagógica de um profissional em educação, no seu que-
fazer cotidiano. Muitas são as preocupaçoes que sentimos, dian

--- te "do -que-neTes "obaê rvàinos.

Constatamos a ênfase a um instrumentalismo do ensi
no em detrimento de urna preocupaçao mais ampla, do sentido

.-/

- da educação. O professor se prepara para elaborar formalmente
um planejamento de atividades, apropria-se de técnicas de en
sino e avaliação, sem se preocupar com a direção sócio-poli-. '

tica do processo ensino-aprendizagem. preÓc~pa-se com o como
ensinar em detrimento do que ensinar, em função de quem e de
que interesses. Detendd-se numa preocupação dos mecanismos pe
dagógico~ sem questionar esses mecanismos ele se prepara para
o exercicio de uma função, sem se dar conta de a quem está
servindo, ou a quem poderia se~vir, porque e para que traba
lha; questões corno estas não são colocadas. Estamos, pois,preo
cupados com a formação de educadores brasileiros, cearenses,
num contexto onde emergem problemas graves oriundos das ccn
tradições próprias aos~modos capitalistas de· vida, com especl
ficações internas, ondé urgem soluções. Corno pode um educador
formar-se convenientemente sem dar-se conta da politicidadeda
educação?

Observamos que nao há nos conte6dos desses livros
qualquer mençao ao fator 'ideológico do saber. O conhecimento,
tão próprio à vida do professor é perpassado sem questioname~
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tos; como se neutro, pronto, fechado. As idéias de mudança em
torno do saber, quando surgem, se fazem no sentido de sua atua
lização, do acompanhamento e.desenvolvimento da sociedade em
que vivemos. Enfim, o saber pedagógico se c~loca a serviço da
acumulação capitalista. Em momento algum a pedagogia é coloca
da como inst~umento de denúncia da sociedade ou como elemento

.que colabore para a criação de uma sociedade nova. Deste mo
do, os livros ~nalisados acabam por introjetar uma. ideologia
da .dominação.

Obs~rvamos, ainda, que os livros apresentam uma ana
lise genérica e abstrata do pl~nejamento e de sugestões para
o dia-a-dia escolar do educador. Eles apresentam um homem g~
nérlco e uma sociedade também g~nérica: o aluno paira acima
das classes sociais e a própria sociedade carece de uma carac
terização.

Preparando-se para tratar com um ãluno idealizado
sem conexão com um dado cqntexto, com uma ,situação de classe

(' .social, como pode o educador preparar-se para encontrar o alu
no real que temos? Como pode um educador se preparar para in
tervir numa soci€dade quando desconhece sua estrutura inter
na? Como pode atuar numa dada formação social, quando desco
nhecesua historicidade própria?

Formado para intervir junto a um aluno idealizado,
num mundo igualmente genérico e abstrato, como pode o educa
dor ter preparo para atuar de acordo com nossas reais circuns
tâncias?

Verificamos também que a noção de mudança veiculada.
nos livros e sempre pensada a nível individual, nunca social.
Fala-se de educação como mudança do comportamento do indiví
duo, do aluno; em nenhum momento é veiculada a possibilidade
de mudança das es~ruturas sociais. t certo que as mudanças sQ
ciais são realizadas a nível econômico-político; mas nesse pro
cesso a educação tem o importante papel de colaborar na cons
trução de uma nova hegemonia na medida em que, ao vislunilirar
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o novo homem e o novo mundo, constrói e reforça os novos vaIo
res que hão de solidificar as novas formas de'vida
ria que se .elaboram.

igualit~

A noção de totalidade perpassada reduz-se ao indi
víduo-alunoi trata-se, portanto, de uma noção parcializada. O
indivíduo ~ iomado como um todo: são abordados os seus aspec
tos cognitivos, afetivos e psicomotores, desconectados de um
contexto histórico ..Reduzir o todo ao indivíduo ~ suprimir o
contexto mais· amplo onde nos inserimos; ~, portanto, veicular
Ldê í as falsas. do real.

Detectamos um estrangeirismo nos lívros didáticos.
Nel~s a influência americana é perpassada de um modo coerente
e articulado. Na questão dos obJetivos educacionais, por exem
pIo, que estudamos com maior profundidade e onde se delinea a
polit~cidade da educação, se observa a presença da dominação
americana (EEUU), na filosofiu, na organização curricular, no
encaminhamento para "fundamentação em deter~inada psicologia;

" .de determinada classificação lógica e nas rsugestões das formu
laçõés de objetivo~ nos planos de ensino do cotidiano de um
professor. Observamos, então, que a dependência econômica a
~ue estamos submetidos traz, em seu bojo, uma dependência cul
tural. ~ politicamente importante que a Am~rica Latina, oBra
sil, siga sugestões alheias à sua realidade própria. Pensar a
quem ensinar, tendo em vista os interesses da maioria da popu
lação, aos interesses das classes trabalhadoras envolve que~
tionar a própria dominação política e econômica a que estamos
submetidos. Daí que nos seja proposto todo um instrumental pe
dagógico alienado, mas articulado, de modo que nao pensemos

t

nossas próprias soluções.

tdoloroso observar como os autores dos livros de
Didática, como educadores brasileiros, assimilam sem a menor
criticidade as "teorias" alienígenas e as introjetam COTO pri~
cipios orientadores da prática educativa.

N50 pretendemos aqui qualquer nacionalismo OQ reglQ
nalismo do saber, mas reivindicamos o direito de nos negarmos
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à assimilação de um saber que escamoteie o fundamento dos prQ
blemas pedag6gicos que vivemos. Reivindi~amos o acesso a um
saber que elucide nossas contradiç6es e que nos sugeri rã for
mas de superã-Ias. O saber a que temos acesso através desses
livros didãticos vem envolto de argumentaç6es que escondem nos
sos reais problemas e desviam nossa atenção para quest6es de
relevãncía secundária.

•

Denotamos nesses livros um descaso para' com a impor
tância do saber. As quest6es relativas aos conteúdos quando
mcnc í.onada s , dizem respeito. à:, organização formal (horizontal e
vertical) dos estudos distribuidos nos planos de ensino. Ne
nhuma alusão é feita à importância do saber enquanto instru
mento de libertação política das classes trabalhadoras, en
quanto instrumento de potencialização das lutas políticas em
prol 'dos interesses populares. As grandes quest6es relativas
ao saber: ideologia, desqualificaçâo do saber popular, apro

I'priação pelas classes dominantes. em favor de seus interesses,
sistematização e elevação do senso comum ao bom senso, neutra

1~ •. -

Ld.dade versus poli ticidade do saber, nada "d í sso é mencionado.
Como pode, então, um educador se preparar para restituir o sa
ber expropriado das classes trabalhadoras, revitalizando uma
escola conteudística'que lhes dê instrumentos de recuperar
sua humanidade, favorecendo-Ihes pensar nas possibilidades de
superaçao da situação de opressão em qrie vivem?

Observamos nesses livros que a ênfase dada aos méto
dos de ensino, em detrimento dos fins da educação, criou um
arsenal de métodos, .técnicas, estratégias / atividades ou su
gest6es de experiências que colaboram para desviar as aten-
ç6es dos educadores das finalidades~ dire~ão e .serviço da edu
caçao.

A educação burguesa criou técnicas de ensino indi
viduais e grupais ..As t'écnicas de ensino individuais reforçam
o iridividualismo e a competição; como discurso de enfatiza
rem as diferenças entre os indivíduos, suas potencialidades,
r1tmo pr6prio, participação, progresso e iniciativa, acabam



por servir ao ,sistema gerador da competição dos mercados e da
acumulação do capital. Para reforçar essas técnicas criou ou
tras de dinâmica de grupo na,tentativa de diluir ou amortizar
as contradições sociais. Essas t~cas visa~ estabelecer uma
harmonia nas relações humanás, desvinculdas das condições ob
jetivas que originam as desigualdades. A pr6pria idéia de gru
po ap~rece em substituição ã anãlise da noção de classe; ora,
examinar na soçiedade os grupos sociais deixando intocãvel a
questão das classes é cometer um grave mascaramento; no peE
passe das idéias'de união, unidade, fim comum dos grupos, aca
ba-se por não considerar as contradições, os conflitós, as
oposições fundamentais da sociedade. Trata-se, pois, de uma
vis~o metafísica, formalista, ahist6rica, que somente visa
ajustar os indivíduos ã sociedade que aí estã numa falsa har
monia que conserva esta sociedade.

Acrescentamos, ainda, que a metodologia assim enca
rada, longe de servir como Ln st rume nt;o que stí.orrado r dos con
te~dos, desvelador da realidade e possibilitador de interfe,.. ,

rência nela, favorece a um ensino f aLsamerrt.o e ativo, participa
tivo, dinâmico, mas, esvaziado da realidade objetiva e falsi
ficador dela. O ~ovimento interno que se pode observar nas
salas de aula estã em descompasso com o movimento social.

Verificamos que outro arsenal de técnicas, as técni
cas de avaliação, foi gerado pela educação burguesa. Instrumen
tos objetivos e dissertativos foram criados para servirem a
moa avaliação que visa a classificação e seleção dos indiví
duos. A avaliação se apresenta em consonância com a estrutura
social; serve como elemento legitimador das discriminações; pro
blemas como analfabetismo, dificuldades de aprendizagem, repe
tência e avaliação escolar não são tratados.

Os instrumentos dissertativos de avaliação sao de
sestimulados como trabalhosos para a correção do~ professQ
res, além de numa falsa noção de objetividade, favorecem a um

'subjetivismo "difícil" de avaliar com "precisão". Problemas
que poderiam ser resolvidos com a ampliação dos quadros de

E ne L
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professores são encaminhados pela sugestão de que se utilize
t~cnicas objetivas de avalia~ão. Numa farsa noçao de objetiv!
dade, cometendo uma fragmentação do saber e se utilizando de
um falso cientificismo estatístico, os testes objetivos sao
estimulados. Questões de falso-verdadeiro; múltiplia escolha,
completar, associação, etc, são utilizadas, "fragmentando o s~
ber e distorcendo a objetividade. Essas técnicas visam ao con
trole da aprendizagem, manipulação do aluno, ao desestímuloda
criticidade além de reforçarem a discriminação social do alu
no cuja origem de classe jã favorece a seletividade. A esco
Ia, deste modo, reforça as estruturas sociais através de seus
instrumentos pedagógicos. Ao contrãrio, reivindicamos proces
sos avaliativos que d~em conta dos problemas da estrutura so
cio-política, além de favorecerem uma reflexâo em torno do
conhecimento, ~ consideração ã subjetividad~, criticidade e
liberdade dos alunos .••

Observamos um autoritarismo e ve rt í.calisro na educação
através desses livros. O educador que detém os "meios para rea

" ,lizar" e controlar de forma eficiente e prôdutiva a aprendiza-
gem, de acordo com a ótica capitalista, toma o aluno como ob
jeto manipulãvel e lhe nega o direito ã liberdade ãe partic!
par das decisões que lhe dizem respeito. Desejando restituir
a participação do sujeito no processo de sua formação, reivin
dicamos que as relações professor-aluno; nao apenas no tra to
metodológico, como têm sido entendidas, mas, no trato de todo
o processo didãtico, " (definição de objetivos, seleção de con
teúdos, concepção de saber, diretrizes metodológicas e pro

; -
cesso avaliativo) s~jam revista~. Sem isso teremos reproduzi
do as formas autoritãrias de ensinar.

Verificamos que o papel do educador na divisão so
cial do trabalho não é identificado no conjunto de outros pa

"péis que se cumpre na" estrutura social. Apenas são-lhes prep~
radas, designadas, fun~ões atomizadas dentro de uma estrutura

.1 hierirquica. ~essas funções o educad6r cumpre determinadas t~
refas especiais. Não fica evidenciada s~a função política; d3i
serem dificultadas as possibilidades de contestar o papel de
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técnico que lhe é dado. A consciência dos profissionais do en
sino, enquanto classe política, não é objeto de preocupação na
formação do educador. são, portanto, negligenciados o papel
do educador no movimento social, na organização ~as associa
ções da categoria, na reivindicação de maiores verbas para a
educação e por melhores condições de ensino.' Favorece-se urna
política da conservação de urna determinada ordem estabelecida
da obediência, do autoritarismo, da reprodução de formas desi
guais de vida. Reivindicamos, pois, para o educador, uma edu'
c~ção que d~ conta do processo de desenvolvimento da consciên
cia de classe.

Observamos nos livros revistos o claro perpasse de
idéias dicotõmicas:

- A teoria está dissociada da prática; urna coisa
•• sao as di~ciplinas te6ricas, outra as disciplinas práticas. Ou

ainda, a teoria se aplica à prática; não se 'observa a necessa
ria conexão, em um dado objeto de estudos T, errtre os níveis
te6rico-prático que o constituem. r. •

- O trabalho manual é dicotomizado do trabalho inte
lectual; sempre que em escassos momentos, se fala das ativida
des reflexivas, mentais, que professores e estudantes exer
cem, em contraposição com atividades executivas, motaras, de
senvolvidas por ,trabalhadores oprimidos reafirmando a sepa
ração entre os domínios cognitivos e psicomotores dos alunos.

- O indivíduo é separado da soci;edade; não se traba
lha as relações homem-mundo; o homem é separado de sua inser
çao hist6rica.

- O abstrato é separado do concreto: revelando ade
rência a uma mentalidade do senso-comum; o abstrato é concebi
'do corno um nível dife~e?te e oposto ao concreto; o concreto é
reduzido ao sensorial e o abstrato ao pensamento, separado
do ente pensado. Não se observa a passagem dialética do empi..rico-abstrato - ao concreto.
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Com· uma visão dicotõmica da realidade, o educador
recebe uma formação fragmentada que lhe dific~lta a compreen
são do homem e do mundo dentro de uma totalidade dialética.

Denotamos a necessidade do educador respaldar-se em
um método de carãter totalizador: que d~ conta do movimento
histórico, das relações, das contradições internas, das possi
bilidades de superação das contradições do real. Um método que•
lhe permita desvelar as apar~ncias dos fenõmenos e que possi
bilite a sua inserção histórica; que ora permita compreender
o real e nele intervir. Um método que favoreça o constante
transitar da prãtica à teoria ~ o retorno à prãtica. Um méto
do que lhe exercite a reflexão; a abstração e um momento do

!

método dialético que precisa ser recuperado pelo educador, ho
je, tão impregnado de uma pseudo-objetividade, utilitarisro e
senso-comum. Que lhe permita partir do empírico, elevar-senum
détour à abstração e atingir o concreto pensado. Um método que
permita ao educador perceber a educação como um ato de inter
vençãopolítica e a realidade como um todo articulado onde(' .
ele tem um papel a.cumprir. ~

Diant~ do que observamos nos livros de Didãtica e
como professora da disciplina, somos levadas a procurar novas
formas e fontes de estudo para o tratamento de nosso trabalho.
Alvite (1981), jã denunciara esta necessidade em seu trabalho
de tese de mestrado, realizado na PUC de são Paulo:

"Essa má qualidade de obras didáticas é provavelmente ainda
mais visIvei quando se trata especificamente da Didáti~a, criando para os
professores dificuldades em selecionar um material significativo. Aqueles
mais preocupados em desenvolver cursos que possam dar conta do processo
pedag6gico, com frequincia recorrem a textos retirados de revistas, .jOE
nais ou de livros que tratem dos proplemas referentes ao cnsino-aprend!
zagem, à educação em.geral, fora da literatura específica de didática. Ten
tam assim, minorar as limitações decorrentes da ausinciade um bom mate
ria]." (p, 53).

Maria Mercedes Capelo Alvite é também professora-ae
Didãtica da.Faculdade de Educação da Universidade Federal do
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ceará. Junto a ela discutimos as dificuldades que percebíamos
~o ensino e procuramos formas de superar essas dificuldades. A
título de sugestão, faremos aqui nao uma exposição de progr~
ma ·mas, a indicação dos principais temas e atividades que, jun
tamente com nossos alunos, temos desenvolvido na Didática. Acha
mos importante a indicação desses temas e atividades, uma vez
que tentamos desmistificar os cont~údos convencionais, que na
prática só DOS servem enquanto instrumento de crítica.

1. Discutimos a concepção convencional da didática,
criticando o instrumentalismo com que éa abordada comumente
a disciplin~, denunciando.o autoritarismo e o verticalismo da

---educa~ão;b ~strangeir~smo da literatura; procuramos superar
os limites dessa abordagem, numa perspectiva dialética. Enfim,
questionamo? a disciplina numa postura que envolva a didática
e a anti-didática: o tratamento sociológico dos problemas edu
c~cionais, a crítica ideol~ca e acr~ação de projetos que nos
permita intervir na prática educativa no se~tido da constru
~ao de uma sociedad~ igualitária'. Aqui identificamos Pedago

( o -

gia e Didática. ~

2. Por todo o curso, procuramos estabelecer areIa
çao educação e sociedade. Em um momento especial detivemo-nos
a analisar a sociedade capitalista em que vivemos, a escola
capitalista em que trabalhamos. e nos propusemos a um trabalho
contra-ideológico.

3. Discutimos as possibilidades de uma escola que
se dirija para as classes trabalhadoras: a) No"S objetivos en
fatizamos as questões referentes aos valores da educação; ques

.~ -
tionamos os valores educativos perpassados pela escola burgu~
sa: individualismo, competição, competência técnica desvincu
lada de uma competência política explícita, a meritocracia,
etc. E indagamos sobre a possibilidade da consolidação de no
vos valores: socialismo, cooperação, uma politicidade explíci
ta, igualdade nas relações sociais e apropriação coletiva dos
bens materiai$ e espirituais da sociedade, etc.; b) Com rela
ção aos conte6dos, enfatizamos a necessidade de questionar a
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ideologia a eles subjacente e sugerimos a necessidade de se
transmitir o saber às classes trabalhadoras; questionamos o
cariter politico do saber, seu cariter de totalidade, de abeE
tura, de criticidade, de transformação e hi~toricidade; c) Com
relação à metodologia procuramos relacioni-la aos objetivos,
à-natureza dos conteúdos e sugerimos a superação das relações
autoritirias em relações igualitárias e dialogais, do mesmo

-modo que procuramos fazer em sala de aula, numa constante au. -

to-crítica e ouvindo também as críticas de nossos alunos;
d) Na avaliação consideramos seus aspectos sócio-politicos; a
relação estrutura social e estrutura escolar; procuramos en
fatizar a necessidade de se manter a criança_na escola e favo
recer-lhe o acesso ao saber.

4. Analisamos os livros diditicos utilizados nas es
colas primárias e médias. Sugerimos a escolha de um t~ma e a
anilise da ideologia a eles subjacentes. A partir da anilise
crítica dos conteúdos escolares, sugerimos a'elaboração de
planos de ensino numa perspectiva das classes trabalhadcras.

~' I

"
5. Finalmente, sugerimos visitas às escolas pobres

da periferia da cidade. Com isso, procuramos observar as difi,
culdades enfrentadas pelo diretor (em geral, diretora), supe~
visor(a) (caso exista). Esse contato foi considerado muito ri
co.- Utilizamos questionários especificos cujas questões foram
sugeridas por nossos alunos e estruturadas por nos; a partir
da anilise dos dados nos questionários foram feitos relató-
rios que permitiram a reflexão sobre nossos próprios proble
mas pedagógicps.

Basicamente, procuramos os momentos adequados, uma
distribuição coerente dos temas e do tempo necessirio para
uma aprendizagem consistente. Muitas vezes, paramos para des
vendar alguma dificuldade teórica que nos permitisse melhor
compreender os problemas; os alunos em geral, nos sugeriam di~
cussões especificas sobre didática, ideologia, a concepçao
freireana de educação e outros temas pertinentes.
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Se nesse trabalho de tese fizemos essa exposição
de nossa atividade docente foi apenas para esclarecer de que
modo procuramos superar as defici~ncias da literatura da dis
ciplina; também para elucidar como nossa critica nos conduziu
a transformações na nossa prática docente.
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