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RESUM O

A intenção do presente estudo foi a de identificar as concepções 

psicopedagógicas que influenciaram  a elaboração dos currículos do Io grau da Rede 

M unicipal de Ensino no período de 1971 a 1981 no seu processo de transm issão - 

assimilação, bem como de analisar o papel do professor do Ensino de 1° grau duran

te o referido periodo ainda sob a égide da ditadura militar.

A partir do exame histórico dos fatos ocorridos na Rede M unicipal de Ensino 

de Curitiba neste período foi procedida um a retrospectiva histórica das principais 

abordagens teórico-m etodológicas e de como as m esm as intervém  nas práticas edu

cativas do Ensmo de Io grau.

Na seqüência, após o levantamento do quadro teórico, foi procedido o sorteio 

de três das dez Escolas de Io grau existentes na Rede M unicipal de Ensino no ano de 

1971, que constituíram  a am ostra da presente investigação. As escolas sorteadas fo

ram as seguintes: Papa João XXIII, A lbert Schweitzer e Anísio Teixeira.

Através de análise documental efetuou-se a busca e o levantamento dos dados 

presentes nos Planos de Educação que serviram de diretrizes para a elaboração dos 

currículos das referidas Escolas de 1° grau. A luz do referencial teórico foi realizada 

a análise de conteúdo dos referidos Planos, bem como da filosofia, dos objetivos, da 

metodologia, do papel e das práticas educativas dos professores dessas Escolas.

O que se depreendeu do presente estudo é que houve durante todo o período 

um predom ínio de duas vertentes: do tecnicism o inspirado na teoria behaviorista e 

na abordagem  sistêm ica do ensino e, por ser com patível com a orientação econôm i

ca, política e ideológica da ditadura m ilitar; e do escolanovism o visando sempre o 

atendim ento às necessidades psicológicas e às diferenças individuais do educando, 

ínfere-se do exposto que a hipótese de trabalho levantada no início foi confirm ada 

plenamente.
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ABSTRACT

This present dissertation aimed at identifying the psyco-pedagogic conceptions 

that have influenced the elaboration o f the curriculum  o f the elem entary schools in the 

M unicipal Teaching Network - Rede M unicipal de Ensino from 1971 to 1981 in the 

teaching and learning processes, and also to analyze the teacher’s role in teaching 

procedures in the elementary schools during the above m entioned period under the militar 

dictatorship control.

From the historical exam o f the facts that have happened in the Municipal Teaching 

Network in Curitiba in that period a historical retrospective o f the principal theoretical 

and methodological approaches was brought about and as these approaches interfere in 

the educational practices in the elem entary teaching as well.

In sequence after the teoretical reasoning ocurred the selection o f 3 out o f 10 

elem entary schools in the year 1971 that have constituted the sample for this present 

investigation. He selected schools were the following: PapaJoao XXIII, Albert Schweitzer 

and Amsio Teixeira.

By means o f the docum entary analysis it was developed the search and the survey 

o f the data found in the Educational Plans that served as guidelines to the curriculum 

elaboration o f the above m entioned elem entary schools. In the light o f the theoretical 

reference it was developed the analysis o f  the content o f the above m entioned plans and 

also the analysis of the Philosophy, objectives, methodology, teachers roles and educational 

procedures o f the teachers in these schools.

We could conclude from this present survey that throughout that period there was 

a predom inance o f two currents: the one related to technicism  inspired in the behaviorist 

theory and in the systematic teaching approach, in agreement with the economic, political 

and ideological orientation o f the m ilitar dictatorship and the one related to the ‘new 

schooling”  aiming always at assisting the psychological necessities and the individual 

differences of the learner.

W he can infer from the above that the hypothesis o f this survey, put forward as a 

starting point, was fully confirmed.



IN TRO D U ÇÃ O

As ações humanas são fortemente influenciadas e de certo modo determinadas 

por fatores que estão além de sua consciência, inerentes ao seu contexto bio-psico- 

social, como também a realidade histórica. Estas evidências são claramente percebi

das na Educação, tanto em seus aspectos filosóficos como materiais.

Para além destas discussões cotidianas e burocráticas da realidade escolar 

existem outras questões importantíssimas que conduzem o processo educativo.

Neste estudo optou-se por desvendar as influências das concepções pedagógi

cas presentes nos currículos das escolas de prim eiro grau do m unicípio de Curitiba, 

direcionando para as seguintes questões:

1 - Quais concepções pedagógicas influenciaram  a elaboração dos currícu

los da Rede M unicipal de Ensino de Curitiba no período de 1971 a 1981?

2 - Qual era a postura dos professores do Ensino de I o grau da Rede M uni

cipal de Ensino de Curitiba perante a concepção de “ hom em ”  e de “ sociedade” ?

3 - Que papel exerciam  estes profissionais no contexto das Escolas M uni

cipais de Io grau?

Além destas questões, outras, no decorrer do estudo, foram  desvendadas e 

analisadas no decorrer do mesmo. Para poder dar suporte a análise destes pressu

postos, tom ou-se im prescindível a elaboração de um quadro teórico onde procu- 

rou-se abordar as concepções psicopedagógicas que historicam ente nortearam o 

processo pedagógico, bem como evidenciar os pensadores e as idéias que funda

mentaram estas concepções. Neste quadro enfocou-se tam bém  o contexto em que 

estas se deram, seja ele, histórico-socio-político-econôm ico, pois as concepções 

do papel que a educação e o educador devem enfrentar, são perm eadas por inte

resses que determ inam  a quem deve servir o processo pedagógico. Sendo assim, 

as teorias ou propostas do processo educativo além das constantes influências e 

determ inações, por sua vez tam bém  privilegiam  certos aspectos do fenômeno 

educacional.
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1. ANTECEDENTES DO PRO BLEM A

A Pós-G raduação em Educação no Brasil tem se preocupado com diversos 

problem as da área educacional, como se constata nas investigações, realizadas, 

tanto pelos docentes como tam bém  pelos discentes, em grande parte presente nas 

dissertações dos referidos Cursos de M estrado.

O ensino de I o grau, objeto de estudo relevante é um dos temas que vem indi

cando à Pós-Graduação, a necessidade de oferecer sua contribuição à análise dos 

inúm eros problem as presentes na educação fundam entai, oferecendo ao mesmo 

tempo subsídios que poderão influir nas políticas traçadas para esse nível de ensino.

Estas e outras preocupações articuladas à m elhoria do Ensino de Io grau, 

influíram ria escolha do presente tem a que visa um aprofundam ento na problem á

tica existente, já  que como supervisora escolar, venho participando do âmbito das 

discussões constantes a respeito de outra questão educacional candente: a cons

trução das dim ensões epistem ológicas e políticas dos currículos que orientam os 

procedim entos m etodológicos dos professores que atuam no ensino de Io grau da 

Rede M unicipal de Ensino.

Segundo MARTINS (1988) “ A pedagogia ex isten te no B rasil vem osci

lando de m an eira  difusa e n tre  as v á ria s  tendências que d ispu tam  a hegem o

nia da E ducação  B ra s ile ira ” . 1

Esta é uma questão séria, m uito presente no bojo dos Sistemas de ensino e 

que precisa ser repensada. Contraditoriam ente, as políticas educacionais, são, ge 

ralm ente enfrentadas através de ordenações formais (leis, reform as, planos e nor

mas) e elaboradas em gabinetes, quase sempre distantes do cotidiano das nossas 

escolas, não resolvendo a contento o processo de transm issão - assim ilação de 

conhecim entos. Por sua vez as Escolas de I o grau tem adotado concepções peda

gógicas que fazem recair a ênfase ora sobre o saber erudito (como na Pedagogia 

Tradicional), ora, sobre os processos de ensino (como na Pedagogia Nova), ora 

sobre os m eios de aprendizagem  (como na Pedagogia Tecnicista), tendências es

tas que não tem respondido às dem andas da escola pública quanto à dem ocratiza

ção do ensmo.



Nas diretrizes que norteiam  o Currículo Básico da Prefeitura M unicipal de 

Curitiba constatam -se fortem ente os seguintes elementos:

“ Evidentemente, não se pode desprezar os elementos polí

ticos que determinam em última instância, a execução de 

políticas educacionais que de fato estejam preocupadas 

com o acesso e permanência da criança na escola, traduzi

das em condições materiais como, por exemplo, prédios 

escolares em boas condições, material didático, bibliotecas 

bem aparelhadas, salários dignos, aperfeiçoamento profis

sional constante, conteúdos e métodos curriculares signifi

cativos e relevantes para a clientela atendida” . (Currículo 

Básico da Rede Municipal de Ensino - Prefeitura Munici

pal de Curitiba, 1988, p. 25).2

Há necessidade portanto, de proporcionar condições objetivas, para que 

estas não sejam em m uitos casos a preocupação central das decisões escolares.

É freqüente encontrar estabelecim entos de ensino em final de período leti

vo que am da não conseguiram  obter o m aterial didático essencial ao começo do 

mesmo período letivo. Outras vezes é a falta de locais adequados ao processo, 

quando não a falta até de docentes. Problem as como estes deveriam  constituir o 

centro das atenções dos dirigentes preocupados com a m elhoria da qualidade do 

ensino, uma questão fundam entalm ente política da educação.

Segundo M ENEGOLLA (1992:11) “ A E ducação , a escola e o ensino são 

os g ran d es  meios que o hom em  busca p a ra  p o d e r re a liz a r  o seu p ro je to  de 

vida. P o rtan to , cabe à escola e aos professores, o d ev er de p la n e ja r  a sua ação 

educativa  p a ra  co n s tru ir  o seu bem v iv e r” . 3

O dever de planejar a ação educativa pressupõe uma política educacional coe

rente, portanto, que dê condições favoráveis a construção do “ bem viver” , uma so

ciedade hegem ônica sem tantas desigualdades sociais e culturais, e passa também 

pelas preocupações destacadas por SAVÍANÍ (1986:82) quando afirma:
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“ O fundamenta! hoje no Brasil é garantir uma escola ele

mentar que possibilite o acesso à cultura letrada para o 

conjunto da população. Logo, é importante envidar todos 

os esforços para a alfabetização, o domínio da língua ver

nácula, o mundo dos cálculos, os instrumentos de experi

mentação científica, estejam disponíveis para todos indis

tintamente” .4

Desta forma, a m eta é uma escola pública, de boa qualidade, para todos 

quantos dela necessitem , para um a participação mais efetiva e dem ocrática na 

construção de uma sociedade mais ju s ta  e igualitária.

E através do dom ínio da língua vernácula que o cidadão poderá ter “ olhos

ao m undo”  e com preender o que se passa e o que se veicula na pseudoconcreti-

cidade do mundo.

2. DELIM ITAÇÃO DO PROBLEM A

Até a Lei 5692/71 a escola atendia exclusivam ente à uma m inoria privile

giada; com a proposta de am pliar o núm ero de vagas, passou a atender também as 

classes m enos favorecidas da nossa sociedade. A escola desestruturou-se com a 

m assificação do ensino, pois o grande número de alunos passou a ser a maior 

preocupação da política educacional.

Quanto a qualidade do ensino, há tem po que se exige redefinições urgen

tes, pois percebem -se inadequações, não só através da insatisfação da clientela 

como tam bém  através das estatísticas que mostram  alto núm ero de evasão e repe

tência dos estabelecim entos de ensino.

Estas inadequações parecem  configurar-se entre os seguintes fatores: má 

form ação do professor (conhecim ento, m etodologia e recursos), sistem a de avali

ação, adm inistração escolar, sistem a escolar (objetivos, conteúdos, currículo, p la

nejam ento), im aturidade política e desm otivação para participação mais ativa na 

sociedade, baixos investim entos em educação, planejam ento educacional desvin

culado da realidade brasileira e problem as econôm icos precários (má distribuição 

de renda, explosão dem ográfica e insuficiência de escolas).



5

A Lei 5692/71 pretendeu realizar a “ dem ocratização” , ou seja, ver todas 

as crianças na escola, mas não elim inou as causas que provocam o grande índice 

de evasão, repetência e o baixo nível do ensino ministrado.

Segundo M artins (1991:17) as m udanças e s tru tu ra is  que poderão 

c o n trib u ir  p a ra  a construção  de um a educação  dem ocrática  só poderão  av an 

ç a r  à m edida que se rea liza rem  m udanças na e s tru tu ra  do poder público, já  

que o E stado  con tinua  in te rfe rin d o  na sociedade em gera l e na educação  em 

p a r t ic u la r”  5

Depreende-se portanto, que a elaboração de^um currículo coerente, deve 

superar a contradição teónca  e prática, onde o educador possa trabalhar como 

m ediador no processo de “ construção dos conhecim entos”  num a efetiva “ Práxis 

C oletiva” . O que só será possível onde nâo houver dicotom ia das concepções 

fundam entais da realidade, a fim de que os profissionais de ensino possam desen

volver ações pedagógicas consistentes e sobretudo coerentes às necessidades do 

alunado

Surge daí a necessidade em ergente do Sistema de Ensino possuir uma 

abordagem crítica da totalidade, que possa em basar os conteúdos curriculares das 

escolas.

Esta e outras preocupações relacionadas às dim ensões epistem ológicas, 

políticas e técnicas dos currículos das Escolas de I o grau no m unicípio de C uriti

ba, levaram-me a form ular a seguinte hipótese de trabalho:

Os professores que atuaram  nas Escolas de Io grau da Rede M unicipal de 

Curitiba parecem ter recebido forte influência de teorias liberalistas e tecnicisías, 

fato este que parece ter influenciado a m etodologia utilizada no Ensino de I o grau 

destas Escolas.

Para v e rif ic a r  a h ip ó te se  fo rm u lad a  p re te n d e -se  p ro c e d e r um a a n á li

se das co n cep çõ es  p re sen te s  nos C u rrícu lo s  das E sco las  de I o g rau  da 

R ede M un ic ipal de E nsino .



Algumas indagações direcionaram  o fio condutor do presente estudo, dire

tam ente articuladas à análise pretendida; são elas:

1 - Quais as concepções pedagógicas presentes no contexto da Rede M u

nicipal de Ensino do período de 1971 a 1981?

2 - Como foram tratadas as questões curriculares com base nas concep

ções pedagógicas presentes no período estudado?

3 - Que tipo de “ hom em ” , de “ c idadão”  e de “ sociedade”  constituíram  a 

preocupação dessas concepções pedagógicas?

4 - Que estratégias foram utilizadas na época, pela Rede M unicipal de Ensi

no, para que as práticas fossem relacionadas aos fundam entos das concepções peda

gógicas adotadas?

3. PRECISÕES TER M IN O LÓ G IC A S

Para melhor com preensão deste estudo, há necessidade de explicitar o que se 

entende por alguns termos considerados fundamentais à concepção que norteia toda a 

investigação. A seguir uma abordagem dos referidos termos.

APRENDIZAGEM

A aprendizagem é um processo de apropriação de conhecim entos ou habilida

des através do qual poderá ocorrer m udança de com portam ento e conseqüentem ente 

m udanças nas relações que se estabelecem  entre os indivíduos. Libâneo (1991). En

tende-se por apropriação do coahecim ento o “ processo de percepção , com preen

são, reflexão e ap licação  que se desenvolve com os meios in te lectuais, m otivaci- 

onais e a titu d e s” .

Assim, pode-se dizer que a aprendizagem  ocorre, a medida em que um 

indivíduo atinge um nível de compreensão, liberando a criatividade para que o indi

víduo possa exercer com certa autonomia a atividade que envolve os referidos atos.
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C O N C E P Ç Ã O

Configura-se como o conjunto de orientações teórico-metodológicas gerais, a 

partir das quais foram  direcionados os estudos dos diversos autores contem plados 

neste trabalho. Para Hilton Japiassú ( ), concepção é a “ operação  in telectual

pela qual o en tend im en to  fo rm a um conceito 7 Assim, concepção é um proces

so pelo qual o sujeito form a através de um conhecim ento e de um a experiência uma 

nova representação.

C O N C E P Ç Õ E S  PSICOPEDAGÓG1CAS

Significa desenvolver um trabalho cujas orientações introduzam modificações 

na prática cotidiana dos docentes, im plicando em ações conjuntas entre professores 

e psicólogos, efetivando contribuições significativas no sentido de subsidiar conheci

mentos sobre os processos psicológicos de apropriação do conhecimento e requisitos 

necessários ao ensino e ao professor no sentido do avanço do aluno.

O Dicionário de Psicologia de E. Dorin (1978:232) afirm a que as concep

ções psicopedagógicas funcionam corno “ ...U m a sín tese  de norm as pedagógicas e 

princíp ios psicológicos em v ista  da exp loração  das capac idades in a tas  de c ri

anças e adolescentes p a ra  a vida social e c u ltu ra l. . .’’8

C U R R ÍC U L O

Segundo Saviani (1991:26), currículo é a “ o rgan ização  do con jun to  das 

a tiv idades nucleares d is trib u íd as  no espaço  e tem po escolares ’.9 Entende-se por 

nucleares o conjunto de conhecim entos sistem atizados que se constituem  em um ins

trum ento de acesso ao saber elaborado: “ ler, escrever, con tar, os rud im en tos das 

ciências sociais (h is tó ria  e geografia  h u m an as)’’. 10

D E SEN V O LV IM EN TO

Segundo Vygotsky é “ ...o processo a tra v és  do qual o indivíduo constrói 

a tiv am en te , nas relações que estabelece  com o am bien te  físico e social, suas ca

rac te rís tica s . Ao co n trá rio  de o u tra s  espécies, as c a rac te rís tic a s  hum anas não 

são biologicam ente h e rd ad as , m as h isto ricam en te  fo rm ad a s” .11
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A escola é o espaço privilegiado para desenvolver as capacidades cog- 

nosciíivas, de form ação de convicções e do desenvolvim ento de m odos de viver do 

educando. Paia Luckesi, “ ...o desenvolv im ento  do educando  im plica no desen

volvim ento das d iversas facetas  do se r hum ano: a cognição, a afetiv idade, a 

psicom otric idade  e o modo de v iv er.” 12 Isto é, através do processo ensino-apren- 

dizagem  pode-se trabalhar a form ação de convicções afetivas, sociais e políticas. 

Sendo assim o desenvolvim ento dá-se através do processo educativo escolar, fam ili

ar, político e social, formando o indivíduo como um to d o .,

EDUCAÇÃO

Na história da Pedagogia, a Educação tem assum ido vários sentidos, e desta

caremos alguns de J. M antovani (1985:07)

“ la. La educación como preparación., Este concepto ha 
influído mucho en la práctica de nuestra época. Concibe 
la educación como un proceso de preparación o un intento 
para llegar a algo, o estar dispuesto para algo? Qué es nu
estra educación común? una tentativa para preparar res
ponsabilidades y privilégios de la vida adulta. Ni los ninos 
ni los adolescentes, en esta concepción, son considerados 
en situación plena y regular. No viven ellos una plenitud 
en ninguno de esos momentos. Viven un estado de trânsi
to, de preparación para la madurez. Cada ser que se edu
ca no es mirado como algo en ss, sino como un candidato 
para determinada ulterioridad. Son colocados en Ia lista 
de los que esperan. Pierde significaeión ioda vida que no 
sea la dei adulto. Se toma cada edad como mera prepara
ción de la siguiente. En alguna concepción Ia vida dei edu
cando no reviste significaeión en sí misma, sino como un 
esfuerzo preparatório para una vida sobrenatural.

Las consecuencias de esta teoria que mira la educación 
como mera preparación dei adulto no son satisfactorias. 
La psicologia infantil afirma que los ninos viven en el pre
sente. En sus vivências no entran los tiempos pasados y 
carecem de la conciencia dei futuro. Esto no ofrece ni snte- 
rés ni urgência, ni representa un poder estimulante y di-
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rectivo para su desenvolvimiento. Por estas razones, e! 
principio de la preparación, observa Dewey, hace indis
pensable recurrir en gran medida al uso de motivos ad
ventícios de placer y de dolor. Se emplean ias promesas 
de recompensa y las amenazas de castigo.

Como el presente desemboca ineludiblemente en el futu
ro, éste se logrará con más éxito cuando se han vivido con 
más plenitud las intensas exigencias de hoy. Consttuye 
una inexcusable arbitrariedad insistir con problemas que 
no se adaptan al alma de una, determinada edad, so pre
texto de preparar para exigencias ulteriores. Rige este 
concepto de la educación una ley externa. Pero no es ío 
que necesita el adulto lo que más interesa a los ninos ni a 
los jóvenes. Cada uno debe desenvolver los elementos ori- 
ginales que Hevan en sí, con espontaneidad, pero siempre 
dentro de los limites y dirección de los valores superiores 
que rigen la cultura de la época.

2a. La educación como desarrolio. Esta teoria se basa en 
la idea de desenvolvimiento. Hay que distinguir en ella 
dos puntos de vista: la educación como crecimiento y la 
educación como desenvolvimiento.

a) La educación como crecimiento: Se concibe la educaci
ón como un proceso biológico de crecimiento fundado 
en la inmadurez. Esta es, no una ausência de atributos, 
sino la presencia de un poder: la capacidad para de- 
sarrollarse, como afirma Dewey. Un ejemplo de esta 
tesis lo da Rousseau en su Emílio. “ Observad la natu- 
raleza y seguid la ruta que os traza” , dice. Pero la na- 
turaleza para Rousseau no es sóio la externa; es tambi- 
én, y a ello alude en primer término, el impulso hacia 
Ia vida, la tendencia para Ia acción. “ El desarrolio in
terno de nuestras facultades y de nuestros órganos es 
la educación de la naturaleza.”

Esta tesis limita el conocimiento hasta donde pueden 
llegar las capacidades y potências vitales. Queda cir
cunscrito a la ley interna que rige el proceso natural 
dei crecimiento. Esta teoria se mantiene encerrada 
dentro de! marco individualista. E! ideal es el hombre



/
individual, libre, que se desarrolla hasta donde lo per
mite la plasticidad de su ser, las fuerzas en él existen
tes. En este ideal no hay aspiración a algo superior de 
lo que naturalmente es el ser; no hay ansiedade de infi
nito. Cada uno trata de devenir lo que es.

b) La educación como desenvolvimicnto. Así como en la 
teoria de la preparación el proceso educativo estaba 
regido por una ley externa e ulterior, y en la teoria dei 
crecimiento por una ley interna y natural, la educación 
entendida como desenvoívimiento se rige por una ley 
ideal. No es la educación, según ese concepto, un creci- 
mienío, sino el desarrollo de poderes latentes hacia una 
aspiración ideai. Esta aspiración o meta es una imagen 
de perfección, o una idea. Así concebida, la educación 
es algo más que un proceso natural. Es un progreso, un 
movimiento hacia algo más allá de lo que está ahora 
ocurriendo. Cada uno trata, no de devenir lo que es, 
sino lo que debe ser. Constituye un ejemplo de esta di
rection educativa la pedagogia de Natorp. No toma el 
concepto de la educación simplemeníe de la experien- 
cia. Hay algo más. Educar significa, para este filósofo, 
configurar, dar forma, perfeccionar, y esto supone que 
la realidad debe adecuarse a algo ideai, a algo que aún 
no es, pero que debe ser: una idea. El concepto de la 
educación misma o e! de la cultura encierra un proble
ma de naturaleza filosófica: “ el problema de lo que 
debe ser, del fin, o con término preferible para noso- 
tros, de la Idea. Cultivar, decíamos, equivale a formar, 
como si dijéramos sacar del caos; significa dar a algo 
su perfección propia; ahora bien, se dice perfecto lo 
que es como debe ser” . Hay en esta tesis una transfor
mation esencial dei ser, no así en la anterior, donde 
sólo se registra el desarrollo creciente de la propia na
turaleza individual.

3a. La educación como disciplina formal. Esta teoria es 
anterior a la del crecimiento. Tuvo gran influencia en los 
comienzos del siglo XVIII. Su mayor sostenedor fue Lo
cke. En oposición a la tesis de ias ideas innatas, afirma 
que el espíritu es una hoja en blanco - una tabla rasa -.

10
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Sólo está dotado de ciertos poderes: facultades. La educa- 
ción se propone adiestrarlas para convertirlas en fuerzas 
efkaces. Estos poderes ya están dados, preexisten, pero 
toscamente, no ejercitados. Mediante el ejeckio graduado 
e progresivo, son refinados, adiestrados e disciplinados. 
Adquieren así mayor facilidade y rapidez, eficacia e eco
nomia para las actividades. La educación no se propone 
instruir mediante una nutrida dotación de conocimientos, 
ni aspira a la realización de una perfection superior. Sólo 
quiere formar destrezas y hábitos iníelectuales, morales y 
físicos por medio de una larga disciplina. “ No debe pedir- 
se el desempeno de un solo acto -dice Locke- en si, sino la 
formación del hábito, que'es lo importante.“ Y agrega: 
“ El hábito trabaja más constantemente y con mayor faci- 
lidad que la razón, la cuaí, cuando más raramente aún 
nos obedece” . Para Locke, como se advierte, lo más im 
portante es el ejercicio o la práctica de las facultades dei 
espíritu hasta que se conviertan em hábitos, concilia el 
dualismo de matéria y espíritu. El mundo externo provec 
dei material o contenido dei conocimiento mediante los 
sentidos. El mundo interno, el espíritu, por medio de cier- 
tas operaciones(comparar, diferenciar, asociar,etc.), con- 
vierte aquellas sensaciones pasivas en conocimiento. Pero 
a educación no es un empeno cognoscitivo. Vale como 
procedimiento disciplinador de poderes, y estima su re
sultado en la mayor o menor destreza lograda.

La crítica más aguda hecha a esta teoria, hoy no 
aceptada, es la que se dirige contra las swpuestas faculta
des originales que Se sirven de base. La Aufklärung la 
sostuvo en el siglo XVIII. Se llegó a afirmar el poder infi
nito de la educación. El hombre, mediante el perfecciona- 
mento y desarollo de las facultades. Llegaba hasta limites 
aparentemente inalcanzables. Leibniz afírmaba que la 
educación todo lo podia y vencia. “ El que es dueno de la 
educación-decía-puede cambiar la faz dei mundo.” Y ase- 
guraba también: “ Si se reformase la educación, se refor
maria ei género humano” . Helvecio coincidia con este op
timismo: “ La educación lo puede todo” . Pero la “ época 
de las luces” abordó el tema, moviéndose en un campo



muy limitado: daba el primer rango a la razón. Ésta era 
la exeelencia fundamental del ser humano.

4a. La education como construction. Principal represen
tante de esta teoria es Herbart. Dewey la Uamó teoria de 
la “ formación” . Reservamos esta designación para el 
concepto educativo sustentado por el movimiemto pedagó
gico reomántico-ideaüsta de las postrimerías dei siglo 
XVIIí y comienzos del XIX. La teoria herbartiana parte 
de una concepción psicológica de hombre que renega de 
las facultades sostenidas por !q psicologia de Locke y que 
convertia el alma en una serie infinita de entidades y po
deres autónomos, indepiendentes, productores de fenóme
nos própios. Herbart, reaccíonando contra esas íesis que 
veníam desde Aristóteles y que fomento la escolástica, 
postula la unidad de la vida mental. Afirma que el alma 
carece de facultades innatas, y que ai nacer no trae nin- 
gún contenído.Es vacía. Constituye, en cambio, una uni
dad en blanco que posee un solo poder, el de ponerse en 
comunicación con lo que le rodea por medio dei sistema 
nervioso. El espíritu, que es originariamente una tabla 
rasa para aquel filósofo, adquiere sus primeras 

“ preseníaciones, ,o percepciones sensibles en contacto con 

el material exterior. Estas representaciones, una vez pro- 

ducidas, se asocian entre sí y generan la vida mental. La 

consecuencia pedagógica es clara: hay que construir, edi

ficar el espíritu. Es ésta una labor de presentación de ma- 

teriales educativos adecuados. La educación no es así ni 

proceso de desarollo de adentro afuera, como se ha visto 

en la tesis del crecimiento y dei desenvolvimiento, ni un 

adiestramiento de poderes que residen en el mis mo espí

ritu. Es una edificación de éste con materiales que operan 

desde afuera. Esta incorporación de elementos ecternos a! 

mundo mental se realiza mediante la “ instrucción” . Y la 

actividad que el espíritu ejercita por medio de Ia combi- 

nación y asociación de presentaciones engendra ideas 

acerca de la realidad y sobre la conducía. A este aspecto 

dei proceso formativo lo denomina “ educación” . Así se



explica su célebre teoria de la “ 'ínstrucción educativa” , 
destinada a darle contenido y forma al espíritu, por cuan- 
to carece de los dos originariamente. La psicologia pura
mente intelectualista que profesó le hizo considerar la hts- 
trucción no sólo como el fundamento de la educación inte
lectual, sino de toda la educación, aún de !a moral que 
forma la voluntad. “ La ínstrucción - dice - formará el 
círculo dei pensamiento, y la educación, el carácter. Eí úl
timo no es nada sin el priniero. Aqui está contemida la 
suma entera de mi pedagogia.”

Con la teoria herbartiana adquiere gran categoria e! 
educador. Por p ri mera vez en la historia pedagógica se le 

informa de que, debe realizar una tarea som et ida a un 

método consciente, científico, no a rutinarias prácticas o 

accidentales intuiciones. Pero si ésa fue Ia extraordinaria 
labor de Herbart y sus discípulos, fue también la princi
pal falia dei sistema. Construyó un método perfectamente 
uniforme para todos los educandos, todas ias edades y to
dos los temas. Sobrevino el reinado dei maestro autóma- 
ta. Dice al respecto Dewey en Ia obra citada: “ La teoria 

representa al maestro en su reino. Esto expresa a Ia vez 

su fuerza y su debilidad. La concepción de que el espíritu 

consiste en lo que le han ensenado y que la importância de 
lo que le han ensenado consiste en su eficacia para ulterio
res ensenanzas, refleja la concepción de la vida dei peda
gogo. El filósofo es elocuente ao hablar dei deber dei ma
estro de instruir a ios discípulos, pero casi silencia su de
ber de aprender” .

Acaso olvida Herbart - y más aún sus discípulos - 
que en cada educando hay un ser vivo dotado de funciones 
activas, de fuerzas espontâneas y de actitudes inconscien
tes que escapan siempre a las más sutiles previsiones dei 
más cuidadoso método. Por haber exagerado é o papel y 
la función de los procedimientos pedagógicos, omitió la 
necesidad de exaltar la esencia dei acto educador, que 
consiste en fomentar la vida y todas sus energias y elevar 

al hoinbre en su plenitud.
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5a. La educación como formaeión. El neohumanismo de 
fines de! siglo XVIII y el romanticismo de princípios de! 
siglo XIX ensenaron que toda educación implica una for- 
mación interior, como lo expresa la palabra alemana 
“ Bilden” (formar) 0 “ bildung” (formaeión).

La idea de formaeión que esa época sostuvo está en 
contra de la idea de iluminación de! siglo XVIII. Forma- 
ción es un proceso interno de autodesenvolvimiento. Parte 
de una concepción dinâmica dei espíritu. Este es activi- 
dad constante, no poder latente que necesita ser converti
do en acto. Es acto en si.

Para los representantes dei clasicisrno alemán no 
existia la duaiidad entre sujeto y objeto, espíritu y maté
ria, hombre y naturaleza, que caracterizo a! movimiento 
de ía Aufklärung y que dio a la educación iluminista un 
carácter externo, y la destaco como un proceso de aclara- 
ción, una conquista dei mundo exterior por iluminación, 
por la intervención directa de la razón sobre las cosas.

La unidad de espíritu y naturaleza convieríe al hombre, 
no en un medio para la conquista racional de! mundo, sino 
en un fin en si. La educación derivada de la idea de Bil
dung no espera nada de fuera. La determimación dei hom
bre es producida por su aptitud originaria individual, no 
por un sistema de moldes exteriores. Sus posibilidades, 
en forma de primaria predisposición y poderes de crecí- 
miento y desarrollo, actúan mediante propias direcciones 
internas. Por estos conceptos, el ideal cultural de esa épo
ca clásica és la formaeión dei indivíduo. Deja éste de ser 
una simple parte dei mundo y deviene un mundo en st, 
con rigurosa unidad. Alcanzar esa unidad, llegar a for- 
marse, lograr una configuración, imagen, ser un “ micro
cosmo” , Es el ideal de Bildung, que sostuvo con ardor la 
época que va de Herder a Humboldt. Se dirige a dar es- 
truetura a un mundo espiritual en cada individualidad 
para convertila en “ persona” . El ideal de la personalidad 
era la razón de existencia de cada ser individual. “ La di- 
cha suprema de las criatura humanas-decía Goethe-con- 
siste en la personalidad” .
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6o. La educación como función esencial de 8a cornunidad. 
Oíras teorias podrsamos exponer aqui, pero después de 
haber revisado meramente las más importantes, sólo nos 
referimos a una de singular interés porque considera a la 
educación no como un producto de la pedagogia, sino 
como una función esencial y permanente de ia comuni- 
dad. Tal es la teoria expuesta po ei pedagogo alemán Er
nesto Krieck. La pedagogia tradicional partia de un ob
jetivo que era dado por la ética o la religión. La educaci
ón se Sogra ba mediante un proceso de tramslación de un 
ser determinado hasta aquel fin. Krieck entiende que la 
educación no es una creación de la pedagogia. Existe an
tes de la ciência de la educación, como existe el derecho 
con prioridad a la ciência jurídica o d  idioma antes que 
las ciências ingüísticas. La educación es una función de la 
vida en cornunidad que se cumple siempre y en todas par
tes. Resulta así injustificado equiparar educación y escue- 
la. “ La escuela no realiza más que una parte de Sa educa
ción, y esta parte no es nunca la fundamentai. La escuela 
ha de completar, elavar y perfeccionar la educación apor
tada por ia cornunidad vital y sus sistemas parciales” .

Si la educación es función esencial y permanente de 
la cornunidad, hay que conocer el significado que ésta tie- 
ne para Krieck. No es una coexistência de indivíduos, sino 
la convivência de ellos, o sea su gênero de vida, donde se 
establecen relaciones de colaboración y comprensión recí
procas. En cada cornunidad, pueblo, raza, etc., hay una 
unidad interna. La cornunidad no se manifiesta en Ia con- 
ciencia individual, sino que ella misma concurre a formar 
la conciencia de cada uno. Sólo dentro de la cornunidad e! 
hombre se hace hombre, afirma Krieck. ?Qué es, enton- 
ces, la educación para el autor estado? Es la totalidad de 
todos los influjos e intercâmbios recíprocos, de! tú al yo y 
dei yo al tú, dei indivíduo a la cornunidad al indivíduo.

Este concepto destruye el esquema fundamental de 
la pedagogia, integrado por ires términos clásicos: educa
dor, proceso educativo y educando. Además, supera el in
dividualismo pedagógico dei siglo XVIII por la convivên
cia próxima y duradera de un número dado de hombres 
que formam una cornunidad, donde todos se rigen por nor
mas morales y valores espirituales que existen como uni
dades vitales superiores, superpersonales. “ u



Os conceitos de educação expressados acima segundo J. Mantovani, referem- 

se a valores, cabe destacar no entanto, que não deve perder de vista a formação ple

na do indivíduo, em iodos os seus aspectos, articulados sempre ao contexto histón- 

co-culturai.

ENSINO-APRENDIZAGEM

Relação dialógica que se estabelece entre o professor, o aluno e o conheci

mento considerando a realidade em que estão inseridos.

Neste sentido o processo ensino-aprendizagem  deve se constituir em uma 

oportunidade de apresentar aos indivíduos diferentes modos de raciocínio que, por si 

só dificilmente conseguirão fazê-los sem a intervenção do professor.

EPISTEM OLOGIA

Conhecida por teoria do conhecim ento, se preocupa com o crescim ento dos 

conhecim entos científicos. podem os definí-Ja como a d iscip lina  que tom a por 

objeto não m ais a ciência fe ita , um a ciência v e rd a d e ira  de que deveríam os es

tab e lecer as condições de possib ilidade ou os títu los de leg itim idade, m as as ci

ências em via de se fazerem , em seu processo de gênese, de fo rm ação  e de es

tru tu ra ç ã o  p ro g ressiv a” . 14

isto é. epistem ologia é o processo de construção do conhecim ento no interior 

das relações históricas e sociais.

ESCOLA

E uma instituição inserida na sociedade civil, que deve se constituir em uma 

via de acesso ao saber elaborado, com responsabilidade de garantir ao educando o 

conhecim ento e a com preensão de si mesmo e do mundo. E também um espaço per

manente de aprimoramento e desenvolvimento da linguagem como expressão subjeti

va e intersubjetiva, para o que se tenha produzido cientificam ente em todos os cam 

pos da ciência.
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E SC O LA N O V ISM O

M ovim ento da pedagogia que surgiu no final do século XIX em oposição à 

Pedagogia Tradicional. Teve m aior influência na Educação Brasileira a partir do 

"M anifesto dos Pioneiros ein 1930" , onde as atividades escolares deveriam incenti

var, orientar, organizar as situações de aprendizagem  adequando-as às capacidades 

das características individuais dos alunos e exigências psicológicas dos mesmos.

A ênfase era nos m étodos e técnicas de ensino, trabalhos em grupo, ativida

des cooperativas, estudo individual, pesquisas e experim entações, a fim de descobrir 

novos conhecimentos. Nesta concepção, o professor ajudado aluno a aprender, visan

do formar um pensamento autônomo, o caráter e a personalidade.

ID E O L O G IA

ideologia pode ser definida como um dos “ in stru m en to s  de dom inação de 

c lasse” 15, através de um processo pelo qual as idéias de uma classe passam  a ser as 

idéias dominantes.

“ A ideologia é um con jun to  lógico, s istem ático  e coeren te  de re p re sen ta 

ções (idéias e valores), e de n o rm as ou reg ra s  (de condu ta) que indicam  e p res

crevem  aos m em bros da sociedade o que devem  p en sa r e como devem  sen tir o 

que devem  fazer e como devem  fazer “ ,16

Conforme o explicitado por M aiilena Chauí, ideologia é um conjunto de idéi

as, princípios e valores que refletem  uma determ inada visão de mundo, orientando 

formas de ação, sobretudo práticas políticas, explicando até mesmo as diferenças so

ciais, políticas e culturais sem atribuí-las à divisão da sociedade em classes mas ten

do a função de fornecer aos membros da sociedade o sentimento da identidade social, 

através de referenciais comuns a todos.

L IB E R A L IS M O

O liberalismo surgiu com o objetivo de se opor ao despotism o dos reais e da 

hierarquia feudal.



Se constitui basicamente em um modelo de organização política da sociedade 

com vistas a garantir os interesses das classes dominantes, com o princípio de gover

nar prom ovendo a inovação mas nunca a revolução. Economicamente, o liberalismo 

afirma-se no campo privado, abordando que a felicidade e o sucesso de cada um de

pende do seu em penho e da sua busca particular, enfatizando, portanto, a defesa do 

individualismo.

M ÉTODO

Neste estudo fez-se a opção pelo M étodo Dialético, o qual W achowi- 

cz( 1989:40) define como: “ O m étodo é a m ediação  e n tre  o pensam ento  e o ob je

to: en quan to  o pensam ento  busca a p ro p ria r-se  do objeto , desenvolve-se o m é

todo. Não existe p o rtan to  o m étodo sem o objeto , cu ja  n a tu reza  define a n a tu 

reza do p ró p rio  m étodo cien tífico” !/

Ao defrontar-se com um problem a, inicia-se a investigação, a análise e a 

síntese para tanto a aproxim ação da totalidade, da realidade, na busca da organiza

ção do conhecimento.

PR Á X IS

Entendida como “ ...a ca tego ria  c en tra l da filosofia que se concebe ela 

m esm a não só como in te rp re ta çã o  do m undo, m as tam bém  como guia de sua 

tra n s fo rm a ç ão .”  18

Práxis ,em grego antigo, significa ação para levar a cabo algo, mas uma 

ação que tem seu fim em si mesma, e que não cria ou produz um objeto alheio aos 

indivíduos ou a suas atividades. Assim, segundo V ázquez (1977:240-241), “ práxis 

é un idade en tre  teo ria  e p rá tic a , que im plica, ao m esm o tem po num a posição e 

au tonom ia re la tivas, existindo en tre  am bas um a dependência  m ú tu a ” .19 Logo, 

podemos dizer que a práxis é uma atividade teónco-prática, tendo de um lado o ideal 

teórico e, de outro lado, o material propriam ente prático, os quais não podem ser se

parados a não ser artificialmente por um processo de abstração.



A atividade prática humana pode ser denom inada de práxis quando trans

cende o aspecto subjetivo ideal, num processo objetivo,

Vázquez (1977:245) diz que a Práxis

“ é a ação do homem sobre a matéria e eriação-através 

deía-de uma nova realidade humanizada, podemos faiar 

de níveis diferentes da práxis de acordo com o grau de 

penetração da consciência do sujeito no processo prático e 

com o grau da criação ou humanização da matéria trans

formada, evidenciado no produto de sua atividade práti

ca” . 20

O trabalho escolar necessita do movim ento da práxis para que se possa 

efetivar a construção do pensam ento e apropriação efetiva dos conhecim entos do sa

ber escolar.

SOCIEDADE

Concebida neste estudo como uma organização de instituições e leis que re

gem o conjunto dos indivíduos e as relações que se estabelecem  entre eles, em um 

determinado local e em um determinado momento histórico.

4. PRESSUPOSTO S TEÓ R IC O S

Muito tem sido investido, através de recursos públicos ou privados, na elabo

ração de currículos, quer na form a dos programas, quer nos projetos curriculares 

compostos por livros para alunos, guias do professor e material didático.

A efervescência da área educacional manifesta-se na variação do própno con

ceito de currículo e imposição de modelos curriculares.

Neste ponto, creio, que caberia indagar que tipo de referencial teórico seria 

necessáno para embasar os métodos de ensino veiculados nos currículos de Io Grau.

19



Segundo (W achowicz, 1989) “ Com o p ráx is  social, a educação é uma ação 

que se desenvolve segundo a in tenção  específica de uma classe social” . 21

A educação e a escola na qual ele se institucionaliza, não podem  ser conside

radas como caixas pretas e fechadas das quais só interessa conhecer as “ entradas”  e

“ saídas” .

Uma educação dem ocrática só será possível num Estado e num a sociedade 

democrática.

Retroagindo bastante em qualidade, a educação imposta pela classe que de

têm o poder não tem contribuído para dem ocratizar o 'conhecim ento e muito menos 

para solucionar o problem a gerado pelo consum ism o: a desigualdade de condições 

aprofunda cada vez mais a diferença de classes sociais. A criação de um sistema edu

cacional democrático deve-se apoiar na vontade coletiva e debruçar-se nos interesses 

de toda a sociedade.

Ou seja, na prática o que ocorre é que as escolas continuam a ignorar os gran

des ideais e os alvos básicos da educação popular numa sociedade democrática. Elas 

cuidam de instalar nos espíritos, atitudes conformistas ou de indiferença pela realida

de e o ambiente, destreza no manejo de técnicas letradas e veneração por um intelec

tualism o vazio, que convinham  ao equilíbrio e à estabilidade da sociedade tradicio

nalista brasileira do passado e à m anutenção do poder nas mãos da classe dominante.

Este fato vem sendo constatado na evolução histórica da Educação Brasileira 

que se inicia pela chegada dos Jesuítas no Brasil, (século XVI), m arcada sobretudo 

peia intenção principal de catequizar os índios, para subm etê-los assim, aos traba

lhos pesados e inferiores na escala social daquela época.

O M arquês de Pombal ao expulsar os Jesuítas do Brasil im plantou o “ Siste

ma de au las  - rég ia s” , sem contudo descartar o ensino tradicional, centrado na fi

gura do professor e no privilégio do academ icism o para a classe social elitista, onde 

os conteúdos eram transm itidos aos alunos, de forma a terem conhecim ento enciclo

pédico, fato este que perdurou até a segunda década do século X X .22
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A pari ir da década de 20, com o M ovim ento da Escola Nova, liderado por 

Anísio Teixeira, privilegiou-se o ensino centrado no aluno, com ênfase no indivíduo, 

onde o professor exercia o papel de facilitador, conforme a pedagogia não diretiva de 

Cari Rogers, baseada no pressuposto de “ a p re n d e r  a aprender” .23

No Estado do Paraná, no início dos anos 50, principalm ente no M unicípio de 

Curitiba, a rede escolar expandiu-se, de forma a atender a população, que em maior 

número procurou as escolas públicas. Esta expansão caracterizou-se na rede m unici

pal de Curitiba pela construção de mais escolas.

Em virtude das pulverizações presentes no contexto.das tendências pedagógi

cas e devido a influência do escolanovism o (M anifesto dos Pioneiros) uma tendência 

parece ter tomado conta do quadro teórico das escolas da Rede Municipal: a tendên

cia tecnicista. Tal tendência que se apoiou no im ediatism o do processo educativo 

acentuou a ênfase aos m étodos e técnicas no cam po do saber, onde o conhecim ento 

começou a se reproduzir com velocidade.

Este parece tam bém  ter sido um dos principais pontos de partida para a im

plantação da Lei 5692/71, com o apoio do MEC, e elaborada sob a égide de técni

cos norte-americanos de educação, junto ao Conselho Federal da Educação.

Os objetivos da referida lei ainda vigoram  bastante na sociedade brasileira 

nos dias atuais.

Cabe aqui, destacar a opmião do Professor Lourenço Filho, que participou in

tensam ente das discussões da Lei de D iretrizes e Bases da Educação N acional, ora 

como membro e presidente de equipe, ora com parecendo à Comissão de Educação e 

Cultura da Câmara Federal, como o contido no depoimento a seguir:

"Em termos claros e justos, ter-se-á de dizer que o legis
lador federal não esteve à altura de sua missão histórica. 
Durante o íongo prazo em que a lei esteve nas Câmaras 
do Congresso Nacional, não cuidou o legislativo de proce
der a estudos e inquéritos que lhes pudessem esclarecer o 
trabalho para decisões nítidas e firmes. As Casas do Con



gresso, não será justo dirigir qualquer crítica pela demo

ra da elaboração da Lei. Por prazo quase igual estudou o 

Parlamento da Inglaterra, o “ Education Act” , aprovado

em 1944.

Mas, enquanto nesse país, tal demora se deu por esperar 

a Câmara dos Comuns o andamento de valiosos estudos 

de base, através de pesquisas entregues a comissões téc

nicas do mais alto valor, constituídas de educadores, ana

listas sociais e administradores, nossa Câmara dos Depu

tados deliberadamente desprezou o exame do assunto por 

essa forma. Nem mesmo examinou levantamentos reali

zados pelo próprio Ministério da Educação, através de 

seus órgãos técnicos. Entregou-se apenas a um mero jogo 

de compromissos, para atender a grupos de pressão e à políti

ca de clientela." 24

O depoimento do Prof. Lourenço Filho contribuiu para afirmar com maior ve

emência que o Estado, responsável pela Educação, faz as legislações, normas, decre

tos para atender emergências, quando no caso da educação há necessidade de discus

sões aprofundadas e em basam ento suficiente, a fim de que existam  realm ente con

cepções pedagógicas consistentes.

Cabe esclarecer, que para elaborar uma Lei é imprescindível explicitar antes e 

com clareza as suas finalidades com base no diagnóstico da realidade. A má qualida

de do ensino publico tolerado nos anos em que o Brasil viveu o governo da ditadura, 

continua a se desvelar através de planejamentos e de leis inadequadas.

No bojo do Sistema Educacional Brasileiro destacou-se ainda, na década de 

70 a 80, a tendência liberaíista que atribuiu à educação um papel equalizador, deslo

cando assim a escola da realidade sócio-econôm ica e política, para uma postura in

gênua. 25
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O liberalism o presente nas Escolas de Ensino de 1° Grau de nosso Estado, 

confirm a a opinião de Althusser, Bordieu e Passeron quando afirm aram  que “ as es

colas são p erceb idas como ap are lh o s  ideológicos do E stado , levando os alunos 

à ad q u irirem  um a visão de m undo com patível à m anu tenção  da sociedade de 

classes” .26

Pressupõe-se portanto, que a elaboração de um currículo coerente, deve supe

rar a contradição teoria X prática, onde o educador possa trabalhar como m ediador 

no processo de “ construção dos conhecim entos”  num a efetiva “ Práxis coletiva” . 

Isto só será possível onde não houver dicotom ia das concepções fundamentais da re

alidade, a fun de que os profissionais de ensino possam desenvolver ações pedagógi

cas consistentes e coerentes às necessidades do alunado.

Surge daí a necessidade emergente de o Sistema de Ensino possuir uma abor

dagem crítica da totalidade que possa em basar os conteúdos curriculares das escolas.

Na seqüência do estudo, pretende-se, realizar uma incursão histórica e teóri

ca nas concepções psicopedagógicas que perpassam  fortemente os currículos das Es

colas de Io Grau da Rede M unicipal de Ensino, tendo em vista proceder uma análise 

dos conteúdos das diretr izes presentes nos Planos de Educação para detectar a postu

ra e o papel dos profissionais do ensino de Io grau durante este período (1971-1981).

5. M ETO D O LO G IA

A abordagem m etodológica privilegiada nesta investigação foi a qualitativa, 

fato este que se justifica pelo objeto de estudo e de sua finalidade.

Foi efetuado um levantam ento histórico docum ental no período de 1971 a 

1981, bem como uma respectiva análise dos docum entos legislativos e dos planos 

curriculares das escolas m unicipais de Curitiba. Esta análise teve por objeto realizar 

uma incursão histórica nos referidos planos curriculares das escolas, a fim de inter

pretar as concepções pedagógicas presentes naquele período.



Devido a natureza do procedim ento utilizado - análise docum ental e a repre- 

sentatividade que se pretendeu detectar foi procedido o sorteio aleatório de 3 (três) 

das 10 (dez) escolas da rede M unicipal de Curitiba, e existentes no período de 1971 

a 1981.

As escolas sorteadas aleatoriam ente foram as seguintes: Papa João XXIII 

(1963), Alberí Schuw eitzer (1969) e Anísio Teixeira (antes denom inada Grupo Es

colar Nova Esperança) (1971).

Num prim eiro m om ento a pesquisa caracterizou-se peio levantam ento de da 

dos no empírico. - ■ ..

Em seguida, procedeu-se um trabalho de fundam entação teórica que, por sua 

vez, requereu a seleção, a leitura e a análise da bibliografia existente sobre o assun

to.

Num segundo momento, efetuou-se a busca dos dados nos documentos e con- 

comitantem ente o processo de interpretação que consistiu na análise dos dados traba

lhados à luz do referencial teórico.

Em etapa interm ediária foi procedida a análise do fenômeno, a penetração na 

dimensão abstrata do mesmo. Foram privilegiados os procedim entos de análise e re

flexão, para produzir o conhecim ento que não somente se faz a partir das produções 

teóricas que antecederam  o tema, mas, paia criticá-lo num a relação com o real e os 

seus movimentos.

Durante o processo, estabeleceram -se relações sócio-históricas do tema, fo

ram elaborados juízos, raciocínios, conceitos sobre o objeto de estudo, reunindo-se 

as informações para a construção das sínteses necessárias.

Na última etapa procedeu-se uma análise crítica e foram elaboradas recom en

dações às equipes responsáveis pela difusão das diretrizes curriculares nas Escolas 

de Io Grau da Rede Municipal de Ensino.
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CAPÍTULO I

L DIM ENSÕES E DIVERSIDADE DE PERSPECTIVAS DAS 

CO N CEPÇÕ ES PSIC O PED A G Ó G íC A S PRESEN TES NAS PRÁTICAS 

EDUCATIVAS

O objetivo deste capítulo foi o de exam inar as divérsas perspectivas de abor

dagens teónco-m etodológicas e como estas interferem  nas práticas educativas. Para 

tanto, procedeu-se a uma retrospectiva histórica de alguns autores que sistem atiza

ram o movimento educacional procurando dem onstrar os pontos que m elhor explici

tam a problemática em estudo.

Partiu-se da análise das tendências pedagógicas propostas por diversos pen

sadores, dentre as quais destacam-se: a Escola Tradicional, a Escola Nova e suas di

versas acepções, o enfoque nos métodos, e a Concepção H istórico-Crítica, a visão 

dialética, o enfoque sócio-interaciom sta e a anti-autoritária.

Na seqüência, será abordada a diversidade destas concepções, e o contexto 

sócio-histórico em que ocorreram isto é, como estas concepções se interpenetram  no 

cotidiano das práticas educativas, dando ênfase à influência que estas exercem sobre 

os currículos, bem como sobre o tipo de "cidadão" e de "sociedade" que se pretende 

formar.

O suporte teórico deste capítulo baseou-se nas reflexões de Jesus Palácios 

(1979:13), que procurou em basar o referido estudo numa visão integradora e gíoba- 

lizadora das correntes críticas mais importantes sob diversas perspectivas. As teori

as críticas se desenvolveram durante o século XX, configurando uma forma de abor

dar a crise educacional; as críticas provém  de cam pos diversos como a pedagogia, 

psicologia, sociologia, e logicamente mcidem sobre aspectos diferentes. A diversida

de das perspectivas adotadas pelos autores e “ esco las”  revelam  desta forma, rique

za, complexidade e profundidade exigindo dos educadores competência técnica e po

lítica para fazer opções conscientes pela fundam entação epistem ológica dos planos 

e processos pedagógicos das escolas de 3o grau.
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Pretende-se, ainda, após a análise das referidas concepções psicopedagógicas, 

proceder uma incursão no quadro teórico de algumas das escolas desse nível de en

sino e pertencentes ao Sistema de Ensino da Prefeitura M unicipal de Curitiba, visan

do desvendar não só as concepções que direcionaram  a ação dos docentes, mas so

bretudo conferir como foi trabalhada a relação teoria x prática no período de 1970 a 

1980.

Parece mais coerente neste caso, agrupar autores que com ungam  de uma 

m esm a filosofia e que partiram  de um ponto sem elhante ou se dirigiram a um objeti

vo comum. Pode-se, dentro deste parâm etro de escolha, .defmir três grandes grupos:

O prim eiro grupo é de autores cuja preocupação é m odificar a escola tra

dicional, deslocando a ênfase da figura do professor para enfocar a figura do alu

no. Estes buscaram  na reform a da educação a transform ação da sociedade, atra

vés de adaptações dos conteúdos aos m étodos e interesses dos alunos.

O segundo grupo envolve os autores cuja opção fundam ental é a da oposi

ção ao autoritarism o escolar, e em conseqüência a defesa da liberdade do aluno 

frente ao educador e a instituição escolar. Esta perspectiva tem como eixo funda

mental a exaltação da liberdade do aluno e do grupo no qual o mesmo está inte

grado. Estes autores defendem  a idéia de que a escola deve funcionar de m aneira 

terapêutica ou, ao menos profilática, portanto, não de form a diretiva e autoritária.

O terceiro grupo está constituído por autores m arxistas cuja perspectiva é 

fundam entalm ente sociopolítica, e uma de suas maiores preocupações faz referência 

ao papel que a sociedade atribui a escola e a função social que esta cumpre. Para es

tes, a escola é um reflexo da sociedade em que nasce e está inserida.

Iniciaremos abordando a concepção da "Escola Tradicional", por entendê- 

la como pioneira na realidade concreta com origens e características específicas. 

"A  Escola T rad ic iona l, significa acim a de tudo , m étodo e o rd em ” , conforme 

Comenius cita na D idática Magna, fundam ento da Pedagogia Tradicional.1
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Snyders caracteriza “ a Escola Tradicional a trib u in d o  ao professor a fun

ção de g ra d u a r, a d ap ta r , preparar, d irig ir, tomar iniciativas e desempenhar o 

com ando cen tra l do processo de ensino” .2 Pois a vida escolar, nesía concepção, é 

m inuciosam ente organizada, ordenada e program ada. O manual escolar é a expres

são desta organização, ordem e program ação, nele se encontra graduado e elaborado 

indo o que o aluno tem que aprender, e a forma como o professor deve agir em rela

ção ao conhecim ento também. O m anual era um a espécie de catecismo.

A metodologia utilizada era a do verbalism o por parte do professor e da 

repetição fidedigna peio aluno, inclusive dos mesm os exemplos. Desta forma, 

vendo o m estre como modelo e guia, ao aluno cabia imitá-lo e obedecê-lo, pois 

não lhes era dado o direito de m anifestar suas vontades, devendo lim itar-se a obe

decer seus superiores, e o castigo era fundam ental para m anter a disciplina e esti

mular assim o progresso do aluno.

Segundo Snyders, o fundam ento pedagógico da educação tradicional era 

colocar o aluno em contato com as grandes realizações da humanidade, como: 

obras de literatura, pensam entos e dem onstrações, aquisições científicas (através 

de experiências), cabendo ao aluno subm eter-se a estes modelos e imitá-los.

Sendo assim, na abordagem  tradicional, a concepção de homem era a de 

um receptor passivo, pronto a repetir inform ações necessárias a outros que amda 

não as possuam. A creditavam  que o homem, no início de sua vida, era uma espé

cie de “ tábula r a s a ” , na qual eram im pressos, progressivam ente, imagens e in

formações fornecidas peio am biente.3 O rigina-se aí a im portância que o ensino 

tradicional concedeu aos conhecim entos e a cultura geral, como a m elhor forma 

de preparar o indivíduo para a vida, form ando sua inteligência, sua capacidade de 

resolver problem as e suas possibilidades de atenção e esforço.

Segundo VVainir Chagas, o Currículo Tradicional executado no Brasil, pe

los Jesuítas em 1500, lim itava-se à gram ática, à retórica e à filosofia. A gram áti

ca era ensinada em três anos e não só abrangia o Latim como dava realce à língua 

e à literatura portuguesa; a retórica, em um ano, incluía a história e a geografia, e 

a filosofia, em dois anos, alcançava como prim eira parte a Lógica, a M etafísica e 

a Ética, restrita às “ questões ú te is”  e m inistradas “ sem difusões nem perplexi

dades que e m b a ra ç a v a m ” .4
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Percebe-se que o currículo tradicional foi program ado fora das situações 

concretas da realidade em que interagia, e concebia o aluno como um depósito de 

inform ações, o que levou ao M ovim ento da Escola Nova, que pregava a definição 

dos conteúdos do ensino visando adequação às necessidades e interesses do aluno.

1.1 A TRADIÇÃO RENOVADORA-ORIENTAÇÕES DA ESCOLA NO VA

O movim ento de renovação pedagógica nasceu e se desenvolveu no final 

do século XIX e início do século XX, lim itando-se a não ser apenas um m ovi

mento de protesto e renovação, mas uma corrente educativa, tanto pelo tempo e 

espaço de perm anência, como pela coerência e solidez de seus delineam entos.

Com a psicologia do desenvolvim ento infantil, em basando este m ovim en

to, “ novos pedagogos” e uma nova filosofia da educação com eçaram  a emergir, 

e com eies mudanças, movimentos, trabalhos e experiências.

Jesus Palácios constatou em seus estudos que as correntes educativas 

parecem  ser decorrência de guerras e ilustra o surgim ento da Escola Nova como 

produto pós Prim eira Guerra M undial (1914 - 1918).

Reforçados por um ardente desejo de paz, os pedagogos da Escola Nova 

conceberam  a educação como o meio mais eficaz para assegurar uma com preen

são mútua fraternal que perm itisse solucionar de m aneira pacífica as diferenças 

entre as nações. Com a m esm a convicção com que se recrim inava a educação tra

dicional e de estar na origem das m com preensões entre os homens e das guerras 

entre as nações, se assegurava que a nova educação seria capaz de form ar para a 

paz, a com preensão e o amor. A Escola Nova, no entanto, não teve início com 

guerras, porque quando estas aconteceram  o processo da m esm a já  estava bastan

te adiantado. Este m ovim ento teve sua origem num a série de transform ações soci

ais, econôm icas e dem ográficas, como por exemplo, o auge do indusírialism o, a 

transform ação das estruturas rurais, a conversão da familia patriarcal em nuclear 

Levou em conseqüência a uma série de transform ações políticas, caracterizadas 
pela aspiração dem ocrática, pela luta por alcançar os ideais de liberdade, igual
dade e fraternidade, pelo desejo de rem odelação do mundo, e transform ações, no 
outro extremo, caracterizadas pelo progressivo auge do capitalism o e pela segre

gação cada vez mais acentuada das classes sociais. Segundo Snyders: ’’H isto ri

cam ente , a E ducação  Nova en co n tra  seu ponto de p a rtid a  nas decepções e

lacunas que ap arecem  como ca rac te rís tic a s  da educação  tra d ic io n a l” .5
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Frente a pedagogia tradicional, assentada numa estrutura piramidal, funda

m entada no form alism o na m em orização e no didatism o e a com petência no auto

ritarism o e na disciplina, a educação nova se viu levada a enfatizar a significân- 

cia, valor e dignidade da infância, nos interesses espontâneos do aluno, estim u

lando sua atividade, liberdade e autonom ia.

Os métodos tradicionais “ passivos” , obrigaram  ao aluno aceitar um “ sa

ber fabricado” . E qual foi a proposta, e a orientação da Nova Pedagogia? Segundo 

Jesus Palácios (1979:20), a orientação da Escola Nova foi a de preparar o aluno 

para o triunfo do espírito sobre a matéria, respeitar e desenvolver a personalidade 

c inteligência do aluno (nos aspectos intelectuais, artísticos e sociais), a organiza

ção de uma disciplina pessoal, o desenvolvim ento do espírito de cooperação, a 

preparação do futuro cidadão, um homem consciente da dignidade do ser humano.

Este m ovim ento renovador se converteu, portanto, em grande parte 

numa revolução técnica e de com preensão, que proporcionaria m étodos mais efi

cientes. Porém os contatos dos pedagogos reform istas com os filhos da classe 

operária e população rural foram raios.

1.2 O M O V IM EN TO  DA ESCOLA NOVA: O PR O B LEM A  DOS M ÉTODO S

Conform e nos referim os, a Pedagogia da Escola Nova não é apenas um 

método, mas uma questão de princípios pedagógicos - didáticos.

Ferriére, um dos pensadores que mais se destacou nesta concepção de 

educação, afirm ava que se as Escolas Novas utilizassem  algum m étodo, este se

ria a natureza, porque ela está em continua evolução e com plexificação, sendo as

sim um processo natural do desenvolvim ento humano decorrente da experim enta

ção. M elhor explicando: nos princípios pedagógicos desta escola, o aluno deve 

aprender fazendo através de experiências e interações com o ambiente, respeitan

do sempre as etapas do desenvolvim ento infantil, o raciocínio; fazendo com que o 

aluno percorra com a atividade do seu pensam ento, do concreto para o abstrato, 

através de um processo individual e pessoal, antes m esm o de ser social.



Os debates acerca dos princípios pedagógicos - didáticos da Escoia Nova 

nas colocações de Ferriére afirmam que os m étodos se dão num a dupla perspecti

va: a da educação intelectual e da educação moral, até mesmo porque a educação

não é neutra, está inserida num contexto mais amplo.

A educação intelectual destacada como a que preconiza a ação, proporci

onando aos alunos fatos concretos que os sentidos adm itam  e a experiência pro

porcione, enfatizando a necessidade de um ensino não dogmático capaz de ir aos 

fundam entos científicos da natureza e da produção da existência do homem. N es

te aspecto é considerada por Ferriérie como dispensável a figura do professor, de

vendo este ser ausente, perm itindo a experim entação'

Quanto a educação moral na Escola Nova, esta só se daria através da apren

dizagem da liberdade na relação com os com panheiros e pela reflexão pessoal sobre 

a vida e as próprias ações. D estaca-se o princípio fundam ental da Escola Nova, em 

que nenhum tipo de educação seria imposto de fora para dentro, mas brotando e flo- 

recendo de dentro para fora, descobrindo através da experim entação. Percebe-se 

nesta concepção, a dubiedade quanto a liberdade de cátedra, onde o professor deve

ria ao m inistrar o ensm o cuidar para não ferir a variedade de ideologias.

A seguir abordarem os a concepção de Jean Piaget.

.1.3 EDUCAÇÃO PELA AÇÃO: JEAN PIA G ET

A influência Piagetiana também se fez presente nas práticas pedagógicas 

das escolas de prim eiro grau, colocando a noção de desenvolvim ento do ser hu

mano por fases que se inter-relacionam  e se sucedem  até que atinjam os estágios 

da inteligência caracterizados por m aior m obilidade e estabilidade.

Piaget considerava o indivíduo como um sistema aberto, sempre em cons

tante formação, nunca como um ser acabado. Afirm ava também que o pleno desen

volvimento da personalidade, tanto nos aspectos intelectuais, como morais, afeti

vos e sociais, são indissociáveis e dependem  da liberdade e dos relacionamentos.



Na m edida em que a criança vai se socializando, adquire condições de li

bertar-se da coação dos adultos sobre seu com portam ento. No caso da escola, ela 

deveria possibilitai' autonom ia vital para o processo dem ocrático, incentivando a 

atividade em grupo e im plem entando com aspecto integrador, visto que cada alu

no apresenta através de sua percepção individual, uma. visão da realidade. A edu

cação, portanto, é condição necessária ao desenvolvim ento natural do ser hum a

no, que forma a estrutura m ental com a intervenção do m undo exterior, que se 

configura como conjunto de relações de reciprocidade e de cooperação, que só 

ocorrerá pela vida social entre os alunos e pelo exercício da democracia.

A escola tradicional, partia de program as autoritários e impositivos, ou seja, 

tentava adaptar as crianças a esses programas. Os métodos novos postulavam  que 

os programas deveriam se adaptar às crianças. Por sua vez, a Escola Ativa pregada 

por Piaget se esforçava em apresentar às cnanças as m atérias do ensino em formas 

assim iláveis às suas estruturas e as diferentes fases de seu desenvolvim ento.

Da organização curricular da Escola Tradicional, que planificava formas 

de raciocinar, aritm ética, geom etria, enfim, cultura geral ampla (enciclopedism o) 

e mais conhecim entos específicos referentes as m atérias mais relevantes, ocasio

nando assim uma sobrecarga ao aluno, surgiu Piaget, que contraditoriam ente res

saltou a im portância de se pensar os interesses das crianças. Ressaltou ainda que 

os exames, eram nocivos à educação, viciando e com prom etendo as relações pro- 

fessor-aluno, porque o resultado do trabalho era obtido com o triunfo ou não dos 

alunos numa prova final, que dependia da m em orização ou acum ulação m om entâ

nea de conhecim entos. Através do resultado de suas investigações, Piaget con

cluiu que os exames não correspondem  ao desem penho futuro do cidadão, a não 

ser nos casos em que se exijam docilidade e adaptabilidade. Assim somente atra

vés de métodos e am bientes ativos é que o aluno pode atingir pleno rendimento.
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Q uanto as form as de trabalho na Escola Ativa, Piaget afirm ava que todo o 

ensino verbal deveria ser preparado e antecedido por atitudes positivas, ou a es

cola deveria ser concebida como “ centro de atividades reais e experim entais” , 

realizadas pelos alunos e não na frente deles. Este é um dos pressupostos da teo

ria construtivista de Piaget, para que não se perca o valor formativo da ação pró

pria. A Escola Ativa preocupava-se tam bém  com a qualidade do trabalho peda

gógico e não com a quantidade de conteúdos relacionada nos programas, atribuin

do valor preem inente aos jogos, as construções e as coleções.

Na perspectiva do desenvolvim ento moral, o trabalho por equipes, o rela

cionam ento social e o autogoverno eram essenciais na prática da Escola Ativa, 

sendo a cooperação, uma decorrência do respeito mútuo e criadora de uma ética 

de solidariedade e reciprocidade. Nesta direção emerge uma espécie de “ moral 

do pensam ento” , regida pela lógica das relações, conduzindo à objetividade, re

sultante de uma coordenação e obrigações bem distintas das impostas pelo pro

fessor. Nestas colocações, observa-se que na m etodologia da Escola Ativa, a 

vida coletiva e a autonom ia são indispensáveis ao desenvolvim ento da personali

dade, e ao espírito de solidariedade, que só serão possíveis através da vivência 

de experiências e da liberdade de investigação, porque sem elas, a aquisição do 

valor humano não será possível. Conform e Piaget:

“ ...a educação fornia um todo indissociável e não é possí

vel formar personalidades autônomas no terreno moral 

se por outro lado o indivíduo está submetido a uma coa

ção intelectual tal que deve limitar-se a aprender por en

cargo sem descobrir por si mesmo a verdade: se é passivo 

intelectualmente, não pode ser livre moralmente” . 6
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No contexto da concepção piagetiana, destacam -se alguns pontos significa

tivos articulados às condições que devem ser respeitadas no processo de ensino e 

aprendizagem  tais como: a necessidade de ajustar alguns m étodos e conteúdos da 

educação respeitando as etapas do desenvolvim ento psicológico da criança; a exer- 

ciíação da observação de valor fundam ental na didática e a troca das observações 

realizadas: a necessidade de não perder o caráter interdisciplinar da investigação, 

da realidade, da ciência e das m atérias escolares; a ênfase nos interesses e necessi

dades dos alunos, o reconhecim ento da existência de uma evolução mental e o po

der decisivo que o meio oferece ao desenvolvim ento do espírito e a evolução das 

etapas psicológicas. Na proposta de Piaget, a reform a educativa não deve ser feita 

pelos teóricos, mas construída pelos professores no trabalho diário. Se esses pro

fissionais não tiverem se apropriado de modo consistente dos pressupostos teóri

cos e dos m étodos renovados em qualidade paia atender a prática, estim ulando a 

investigação e o esforço perm anente, ocorrerão vários problem as, que vão desde o 

em perram ento do processo educativo à m arginalização do profissional. Esta refor

ma tenta assegurar o pleno desenvolvim ento da criança, de suas funções intelectu

ais e os valores morais na adaptação à vida social, a fim de não destruir nenhum a 

das possibilidades da criança e que beneficiarão a própria sociedade.

A seguir, far-se-á uma abordagem  do enfoque “ to talista” de Henri Wallon, 

uma proposta dialética da educação da criança.

1.4 DIALÉTICA E EDUCAÇÃO: EL WALLON

Henri Wallon( 1879-1962), form ado em m edicina e filosofia, dem onstrava 

ter preocupações na área da psicologia com especificidade pela infra-estrutura 

orgânica de todas as funções psíquicas. Foi médico de batalhão durante a prim ei

ra guerra mundial e também clinicou atendendo a resistência na segunda grande 

guerra, filiando-se depois ao partido comunista.
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Após a segunda G uerra M undial (1939-1945), na França, quando se en

frentava a “ reconstrução nacional” , Henri W allon nom eado como presidente da 

com issão propôs uma reform a educacional ao M inistério da Educação, que na 

verdade se tom ou um a nova concepção das relações educativas.

O plano proposto por W allon possuía quatro princípios gerais; são eles:

1) Justiça na igualdade de oportunidades para desenvolvim ento da perso

nalidade;

2) D ignidade para as “ tarefas sociais” , evitando hierarquia entre os traba

lhadores, colocando no mesmo nível os que pensam  e os que executam.

3) A educação tendo o objetivo de despertar e desenvolver plenam ente 

cada uma das aptidões do aluno.

4) Valorização das aptidões individuais, tentando adaptá-las ao interesse 

comum de todos.

D epreende-se portanto que, os princípios de Wallon são dialéticos. Segun

do Engeís, a dialética concebe os fatos e seus reflexos conceituais “ essencial

m ente em sua conexão, em seu encadeam en to , seu m ovim ento, sua origem  e 

seu fim .” 1 Entende-se desta form a que a explicação de Wallon a respeito do de

senvolvim ento é um trabalho de integração, um esforço por desvelar as interações 

dialéticas que integram cada um dos aspectos e m om entos da evolução infantil, o 

trabalho pedagógico como uma aproxim ação da “ to talidade”  da criança.

A investigação de W allon trata de explicar o indivíduo não por si mesmo, 

senão pelas condições que sobre ele atuam, e afirma serem o aluno e o meio inse

paráveis. Assegura-se que a com plem entariedade que existe entre o biológico e o 

social é tal, que a vida psíquica não pode ser abordada senão sob a forma de 

suas relações recíprocas. Wallon expressa que entre o organismo e o meio existe 

uma continuidade ou unidade.

Considerado o pai da psicologia genética, W allon faz seu “ estudo m etodo

lógico”  a partir das concepções de psicologia e da pedagogia, trabalhando junto 

as duas ciências.



A concepção W aüoniana de educação propõe princípios que se caracteri

zam pela visão dialética da realidade, que perm ite superar os dualism os, os fal

sos problem as, os antagonism os entre as possibilidades evolutivas da criança e a 

educação que se lhe oferece, entre os interesses do prim eiro e os conteúdos do 

segundo, entre o ser individual e o ser social do aluno, entre a vida e a escola, 

analisando também as im plicações práticas desta concepção, e o plano de refor

mas que dela se originou. Cabe destacar aqui de que maneira Wallon entende a 

relação entre psicologia e pedagogia, fato este que irá progressivam ente desvelar 

sua opinião dialética sobre a educação. A dialética entre psicologia e pedagogia 

faz-se necessária para entender melhor a evolução da criança. A pedagogia envol

ve problem as que a psicologia pode auxiliar a resolver, talvez com soluções que 

nem sempre sejam as mais acertadas na prática, no entanto baseia-se em concep

ções psicológicas que investigam o desenvolvim ento da criança, ao mesmo tempo 

em que proporciona tem as polêm icos de educação e oportunidades de verificar 

seus princípios. Assim: “ a pedagogia cien tífica  se constitu i p rogressivam en te  

p or meio de um a con fron tação  p e rm an en te  en tre  os resu ltad o s  psicológicos e 

as p rá tic a s  pedagóg icas”  Para tanto, se faz necessário associar os métodos da 

investigação psicológica e as observações pedagógicas que se baseiam  em fatos 

concretos. Quanto mais amplo o conjunto e mais ricas as interações, inclusive 

com outras ciências, mais próxim as da realidade estarão.

Na questão dos métodos, apesar das críticas já  conhecidas à escola tradi

cional (verbalismo, autoritarism o, excesso e fragm entação dos conteúdos, separa

ção entre escola e vida), Trang-Thong (intérprete do pensam ento de Wallon), assi

nala que os m étodos da escola tradicional foram deduzidos de princípios filosófi

cos ou psicológicos estabelecidos na época.
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Os m étodos da escola nova, form ulados da atitude reativa e crítica a ten

dência anterior, visavam  um estado positivo, onde a experiência científica se con

vertia na base de todo conhecim ento e toda ação. Trang-Thong (1971:144) form u

la, segundo sua proposta dialética, o seguinte caminho: superar a atitude oposici- 

onal que exige uma aproxim ação concreta da educação em todas as suas dim en

sões, levantando as necessidades das crianças como seres vivos ( personalidade e 

condições de existência), contem plando a educação como resultante de relações 

sociais, am bientais e psicológicas. O desenvolvim ento da criança é resultante da 

interação dialética entre o biológico, o orgânico e o social, entre o indivíduo e o 

meio, e é na ação recíproca entre a criança e o meio, onde reside o prim eiro fun

dam ento da atividade educativa; a educabilidade, que portanto, não é um a quali

dade contingente à infância e sim própria de sua natureza e condição. Com ple

m entares são o desenvolvim ento e educação, sendo a dialética da interação de um 

e outro o em basam ento sobre o qual será possivel construir sua base evolutiva.

Converte-se assim  a educação, como W allon pretendia, em ação e m ovi

mento, que se dá na interação com a sociedade da qual não bá separação, e da 

participação de tarefas e m anipulação de m ateriais que estim ulem  suas capacida

des e revelem suas aptidões. Sua pedagogia se realiza através de um a série de 

passos que constantem ente voltam  sobre si inesm os e na superação da eterna con

tradição entre a escola e a vida; e também, na superação das fragm entações da 

escola em função das capacidade do aluno. Nesta perspectiva, figura bastante re

forçada nos planos pedagógicos de Wallon é o psicólogo escolar, que deve buscar 

em cada iirn a razão de seus fracassos escolares. Deve tam bém  aclarar se existem 

razões pessoais, (sejam de saúde, fam ília e caráter) ou razões ligadas a certas m- 

com preensões das m atérias ensinadas, em cuja situação o psicólogo escolar deve 

reum r-se com o professor para descobrir, conjuntam ente, a terapia pedagógica. 

Implica para tanto, formar professores com am pla cultura psicológica que lhes 

permitam trabalhar as experiências pedagógicas realizadas, e que saibam criar 

condições e am biente favoráveis à atividade experim ental para o desenvolvimento 

dos alunos.
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Diante do exposto, infere-se que as atividades escolares devem se organi

zar de tal m aneira que todas as crianças, tenham  responsabilidades de execução e 

direção, desenvolvendo a iniciativa, a decisão, a integração voluntária as ativida

des regulares e coletivas e a consciência escrupulosa no cum prim ento das tarefas 

mais m odestas, a fim de que possam  assnnilar o patrim ônio cultural da socieda

de. O papel do professor, neste contexto, segundo Wallon, “ deve se r o de um 

constan te  ren o v ad o r de idéias, m odificando seus p róp rio s pontos de vista 

pelo con tato  p e rm an en te  com um a rea lid ad e  em m udanças com postas po r 

v á ria s  existências in d iv id u a is” .9

A educação intelectual deve ser considerada Uomo um instrum ento neces

sário à assim ilação am pla do patrim ônio cultural, ao alcance de todos, com vistas 

a uma melhor integração a realidade, e uma tentativa de com preensão de seus 

problemas. Segundo W allon a educação não deve impor doutrinas ou ideologias, 

mas deve propor a criança tudo o que há de bom na cultura atual para construir 

ao seu redor um m undo educativo mais rico e variado possível, preparando-a 

para tarefas profissionais, elevando o nível cultural da nação. Uma escola única 

como propunha o plano, seria uma escola que tenderia a tom ar cada criança ta! 

como é, com seus gostos e atitudes, e segundo estes gostos e atitudes, tenderia a 

fazer dele um homem o mais com pleto possível.

Na atitude m etodológica, Wallon se introduz pelo caminho da integração e 

tenta buscar a com plem entação da educação intelectual clássica com outra série de 

tarefas básicas, apoiando-se num  ponto de vista “ to talista”  (ver a criança como um 

todo). Wallon postula que a escola se dirija a toda a personalidade infantil, respei

tando e estim ulando sua espontaneidade total de ação e assimilação, proporcionando 

a criança como ser global, meios e ocasiões para crescer sem bloqueios.

A escola, desta fornia, não pode perm anecer alheia aos problemas da socieda

de, pois é no contexto em que está inserida que o ensino vai buscar os temas de tra

balho, as provas de sua utilidade e suas possibilidades de aplicação. Não há portanto 

educação mais natural que a ligação da criança com o meio social; a sociedade é, 

para o homem, uma necessidade, uma “ realidade orgânica” .
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1.5 APREN DIZAGEM  E DESENVOLVIM ENTO INTELECTU AL NA 

IDADE ESCOLAR: L S VYGOTSKY

Outra teoria que teve forte influência nos currículos das escolas de prim ei

ro grau, no fmal da década de 70 e início dos anos 80 foi a de Vygotsky.

Lev Sem inovitch Vygotsky (1896 - 1934) nascido na Rússia, cuja obra se 

produziu nos anos 20 e 30 deste século, foi considerado um interacionista, e pro

pôs uma abordagem  sócio-histórica do desenvolvim ento humano, dirigindo-se à 

questão da construção das funções psicológicas superiores no homem. Trabalha 

com o conceito de m ediação na relação hom em -m undo e com o papel fundam en

tal do contexto cultural na construção do m odo de funcionam ento psicológico dos 

indivíduos. Entende-se portanto, que a teoria de Vygotsky explicita como funções 

m entais superiores as que dependem  de oufrém, como a capacidade de solucionar 

problemas, o arm azenam ento e o uso adequado da mem ória, a form ação de novos 

conceitos e o desenvolvim ento da vontade. Tais funções num prim eiro momento 

aparecem no plano social, isto é, pela interação com outras pessoas, que gradati-

vamente vão sendo internalizados no individual.

Nesse processo é de fundam ental im portância a linguagem, já  que ela 

' ’...fornece os conceitos e as fo rm as de o rg an ização  do real que constituem  a 

m ediação en tre  o su jeito  e o objeto  de conhecim en to .”  10 A aquisição de um sis

tema lingüístico tem a capacidade de reorganizar todos os processos mentais infantis.

Segundo V y g o ts k y , o processo de desenvolvim ento da crianca com eça pelo 

uso das formas de comportamento que outras pessoas usaram em relação a ela. Logo 

o ‘’ap ren d izad o  hum ano  p ressupõe um a n a tu reza  social específica e um p ro 

cesso a trav és  do qua! as c rian ças  p en e tram  na v ida in te lectual dos que a c e r

cam " 11

Este processo de interação da apropriação cultural que desem penha um papel 

importante na formação e organização do pensam ento complexo e abstrato individu

al, é a com unicação. A linguagem sistem atiza a experiência da criança e serve para 

orientar o seu com portam ento. Desta m aneira, é a fala que m odifica a qualidade do 

conhecimento e do pensamento que a criança tem do mundo em que se encontra.
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À valorização do professor, quanto a linguagem  da criança, ocorre na m e

dida em que o professor insere no processo de produção do conhecimento, as ex

periências cotidianas do aluno, destacando alguns objetivos existentes no am bien

te, cham ando a atenção dos alunos para determ inados aspectos e neglicenciando 

outros, dando oportunidade para que a intervenção pedagógica provoque avanços 

no sentido de instrum entalizar o aluno a um a ação independente.

As postulações de Vygotsky sobre a form ação dos conceitos aparecem 

com destaque na relação entre os três pressupostos sobre desenvolvim ento e 

aprendizagem  das teorias de pensadores relevantes neste século: Piaget, Koffka e 

Thom dike.

A prim eira teoria, parte do pressuposto da independência do processo de 

desenvolvim ento e do processo de aprendizagem . O desenvolvim ento é conside

rado independente daquilo que a criança aprende na escola, o desenvolvim ento é 

um processo de m aturação que ocorre antes da aprendizagem , mas oferecendo 

subsídios a ela. Entre os educadores que defendem  esta posição, destacamos 

Jean Piaget, mas, em grande m aiona, eles defendem  que o processo educativo 

pode apenas lim itar-se a seguir a form ação mental.

A segunda teoria proposta por Thom dike, para o problem a das relações entre 

aprendizagem  e desenvolvim ento afirm a que a aprendizagem  é desenvolvim ento. O 

princípio fundam ental desta teona  é a sim ultaneidade entre estes dois processos.

O terceiro grupo de teorias afirm a que o desenvolvim ento mental da crian

ça caracteriza-se por dois processos, em bora interligados e condicionados, mas 

de naturezas diferentes. De um lado está a m aturação que depende do desenvolvi

mento do sistema nervoso, e de outro lado a aprendizagem  que é o processo de 

desenvolvim ento Conform e Koffka, um dos principais defensores desta teoria, o 

desenvolvim ento e a aprendizagem  são processos independentes, mas em constan

te interação: aprendizagem  lev a  ao d e sen v o lv im en to  e da m esm a fo rm a o c o r

rendo  com  o d esen v o lv im en to .
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Vygotsky não considerou possível nenhum a destas teorias, pois na sua opi

nião, o poder humano de utilizar a com unicação dem onstrava que a inteligência 

não resultava da aprendizagem , em se tratando de uma habilidade. A aprendiza

gem da criança na escola tem pré-história, não com eça na idade escolar. Além 

disso afirm ou também que o desenvolvim ento psico-intelectual da criança, desde 

os processos mais simples e prim itivos de aprendizagem , aparecem  na idade pré- 

escolai ’’A prendizagem  e desenvolv im ento  não e n tra m  em con tato  pela p r i

m eira  vez na idade escolar, m as estão  ligados en tre  si desde os p rim eiro s dias 

da vida da c r ia n ç a ’’.12

Existem peculiaridades no desenvolv im ento 'psico-in telectual da criança, 

como o respeito a idade para aprender determ inados conteúdos e níveis em que 

se precisam de orientação ou não. A credita-se tam bém  que há diferenças na 

aprendizagem  entre o adulto e a criança, mas a fundam ental é a das diversas rela

ções das aprendizagens com o processo de desenvolvim ento.

Tomamos como conclusão as próprias palavras de Vygosty onde postula 

considerações a respeito de sua concepção:

‘f . .  o conhecimento do cérebro como substrato 

material da atividade psicológica a cultura como parte es

sencial da constituição do ser humano, num processo em 

que o biológico transforma-se no sócio-histórico. A cons

trução de uma concepção que constitua uma síntese entre 

o homem enquanto corpo e homem enquanto mente, objeti

vo explícito do projeto intelectual de Vygotsky e seus cola

boradores, permanece como um desafio para a pesquisa e 

a reflexão contemporâneas, sendo ainda uma questão epis- 

temológica central nas investigações sobre o funcionamen

to psicológico do homem” .13

Reforça-se assim mais uma vez, a teoria sócio-históriea de Vygotsky, preo

cupado com o homem como um todo. Na sequência serão abordadas as teorias 

anti-autoritárias, e o enfoque sociológico das pedagogias.
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1.6 A CRÍTICA  A N U  AUTORITÁRIA: F. FERRER GUARDIA, A. S. 

NEILL, C. R. ROGERS, M. LOBROT, F. OURY E A. VÁSQUEZ: AS 

PEDAGOGIAS IN STITU CIO N A IS.

Preocupados nem tanto com os m étodos e conteúdos, mas com a m udança 

de atitudes por parte do professor e da instituição pedagógica, a fim de propiciar o 

surgim ento de rei ações m enos autoritárias e novas alternativas de ensino em liber

dade, serão abordados os autores que centram  suas criticas mais nas relações do 

que a nível institucional. Estes autores procedem  também, em m aior parte, do cam 

po da psicoterapia ou de teorias psicoterapêuticas (não diretivas e psicanalíticas).

As reflexões pedagógicas em ergentes nestas teorias, recorrem  ao desejo 

fundam ental de educar na liberdade e para ela, em bora com delineam entos dife

rentes.

Os autores que defendem  a concepção de característica antiautoritária, 

concebem  a liberdade como m otor e como m eta da educação. Entre eles, desta

cam-se: Ferrer Guardia, um pedagogo libertário cuja obra vem sendo objeto de 

estudos recentes; Neilí e sua experiência de Summ erhill, que poderá ser m elhor 

entendida se analisada como antiautoritária; Cari Rogers - o pai da não diretivida- 

de, com sua teoria psicoterapêutica cuja prática pedagógica se caracteriza pela li

berdade dos fins da relação, seja terapêutica 011 educativa. Sua análise merece 

atenção, pois influiu na origem de uma das vertentes da pedagogia institucional.

As pedagogias institucionais (Lobrot, Oury e Vásquez) caracterizam  bem 

0 que é 0 antiautoritarism o educativo. Entre estes autores agrupados no presente 

estudo, há diferenças e pontos comuns, como a defesa da liberdade e a oposição 

ao autoritarism o da escola tradicional. Iniciarem os, então, com Francisco F ener 

Guardia (1859-1909) e A Escola M oderna, racionalista e libertária. Ferrer, com 

sua idéia de escola, ocasionou uma revolução social. As raízes das idéias peda

gógicas de F ener foram construídas com base no racionalisino, no cientificism o 

positivista e na crítica libertária da significação da escola e da educação.
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Com  base no racionalism o, porque este sucede o dogmatismo. A burguesia 

revolucionária da época explicava que a razão é um instrum ento fundamental con

tra a ignorância, as ideologias e superstições. Alguns elem entos positivistas tam 

bém estão presentes na orientação libertária e na pedagogia de Ferrer, como os 

que fazem referência ao valor, ao papel e significado da ciência. A ciência positi

va, como a racional, deve lim itar-se a observações exatas dos fatos, reduzindo-as 

depois a leis gerais, para que através do conhecim ento dos fatos possa dominá- 

los e controlá-los, deduzindo assim  que o papel da ciência positiva não é tanto 

explicar o passado como predizer o futuro. Em se tratando da crítica libertária da 

educação e da escola, encontrar-se-ao dois aspectospo caráter integral e universal 

da educação e a consciência de que a vida na escola deve com plem entar-se com 

a vida em outros espaços sociais.

Ferrer está inserido na tradição libertária e dela recebeu a principal fonte 

de influências, vivendo também o auge do reform ism o pedagógico.

Para ele, o objeto prim eiro da educação era o de dar a cada ser humano a 

possibilidade de desenvolvim ento com pleto, tom ando-o m em bro ativo e responsá

vel de uma nova sociedade igualitária baseada na liberdade e na justiça. Isto só se

ria alcançado respeitando a personalidade, m otivando o espírito critico, orientando 

homens e m uíheies ante o trabalho m anual e intelectual, evitando criar crianças 

prodígio.

A educação inserida nesta proposta apresentaria as seguintes características:

- apoiar-se numa base racional e científica, excluindo todo o misticism o e 

religiosidade;

- preocupar-se não somente com a inteligência, senão tam bém  com o cará

ter, a vontade, o desenvolvim ento físico e moral;

- a educação moral deveria ser prática (baseada no exemplo), não teórica, 

e apoiar-se na lei natural da solidariedade;

- o ensino ajustado às características e possibilidades psicológicas de cada 

criança.
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Seu princípio era form ar o educando como um mem bro útil à sociedade e, 

como conseqüência, elevar proporcionalm ente o valor da coletividade e o espírito 

fraternal. Conseqüentem ente o Estado, através dos governos e partidos políticos, in

culcaria nos homens a dependência e a servidão ao habituá-los a por suas esperanças 

em vontades alheias, e a pedir e esperar das instâncias do Estado e do govem o o que 

somente o povo, e cada uma das pessoas, tem que obter com seu trabalho.

“ O ensino racional e científico, por sua vez, há de persua

dir aos futuros homens e mulheres que não tem de espe

rar nada de nenhum ser privilegiado (fictício ou real) e 

que podem esperar todo o racional de si mesmos e da soli

dariedade livremente organizada e aceita” .14

Essa liberação pretendida por Ferrer também no terreno do social, e não 

contentando-se com a em ancipação intelectual e moral de seus alunos, foi assim 

expressa no seguinte fragmento de uma carta sua:

“ ...A Escola Moderna pretende combater os prejuízos que 

dificultem a emancipação total do indivíduo, e para ele 

adota o racionalismo humanitário, que consiste em inculcar 

à infância o trabalho de conhecer a origem de todas as in

justiças sociais para que, com seu reconhecimento, possa 

logo combatê-las e opor-se a elas” . 1S

A opçào de Ferrer G uardia é a oposição a todo tipo de escola, seja leiga 

ou religiosa, que esqueça ou prescinda da análise dos fatos sociais, especialm en

te aqueles que tem que ver com a injustiça, a exploração e as diferenças de clas

se. Não há, neste caso, neutralidade, pois deixar de lado as injustiças e diferen

ças é colaborar com a sua perpetuação crítica, esta que Ferrer dirigia aos refor

mistas, aos 4'reform adores burgueses”  da escola, seus contem porâneos.
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Pretendia form ar um cidadão notável pela sua integração, sua independên

cia, seu não submetirnento a nenhum a autoridade, caracterizando-se pela sua capa
cidade de m udança e evolução, por se negar a colaborar com tudo que significasse 

imobilismo, quietude da.s idéias ou ações. Em suas próprias palavras, transparece 

o que ele concebe como a Escola M oderna e a pedagogia que opciona:

queremos homens capazes de evoluir incessantemente, 
capazes de destruir e de renovar incessantemente os meios 

e de renovar-se; homens cuja independência intelectual seja 

a força suprema, que não se sujeitem a nada; dispostos 

sempre a aceitar o melhor, máximos pelo triunfo das idéias 

novas e que aspirem a viver vidas múltiplas numa só 
vida” .16

Os dois objetivos norteadores da Escola M oderna, na intenção de Ferrer, 

eram o de proporcionar a seus alunos a form ação integral com a intenção de não 

dissociar o trabalho manual do intelectual; e de ajudar os alunos a obter sua em an

cipação através da form ação integrai, para liberar a criança da ignorância, das su

perstições, da dom esticação e da ordem  social existente. O fio condutor da peda

gogia ferreriana é o de que todo program a da escola deveria fundam entar-se sobre 

a razão natural, sobre a razão fruto da ciência e o espírito científico, tentando inte

grar a família a participar das atividades da escola. Ferrer acreditava que a ciência 
como instrum ento de liberação do indivíduo tem im portância fundam ental na Esco
la M oderna, onde a criança é livre para fazer ou não as tarefas, podendo se ausen

tar das aulas ou da escola; voltando quando quiser. Na Escola M oderna não havia 

prêmios, castigos, nem exames com a atribuição de notas, apenas liberdade com 

organização e programação.

Não foi inovador em técnicas e métodos; reconheceu-se incom petente com 

respeito a técnica pedagógica e, por este motivo, buscou um especialista para tra

çar o program a didático da Escola M oderna. Ferrer delineou também a formação 

dos professores, criando uma Escola Normal R acionalista (arbitrariam ente fecha

da), e a Biblioteca da Escola M oderna onde deveriam ser publicados os livros di

dáticos. Quanto a esses, instituiu a biblioteca porque queria obras livres de dog

mas e convencionalism os, e através da Escola Normal Racionalista, pretendia dar 

preparação aos professores para terem uma visão am pla da concepção da Escola 
M oderna, não só com respeito à liberdade, mas com relação a processos como o 

do início da vida escolar em que a criança não deveria fonnar os conceitos por con

ta própria, cujo desenvolvim ento na educação precisa ser receptivo e se faz neces

sária a figura do professor preparado paia sem ear-lhe as idéias.
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Como já  assinalam os, a pedagogia libertária teve o propósito de servir 

como meio para a em ancipação das ciasses trabalhadoras; em ancipação moral e 

intelectual da classe obreira, a fim  de instruí-la, pois se perm anecer ignorante cai

rá sob a influência da Igreja, do Estado e do capitalism o que está imerso nestas 

duas unidades. Esta pedagogia defende a instituição de um sistema de educação 

em que a criança possa conhecer a origem  das desigualdades econôm icas, as 

m entiras do patriotism o, a falsa moral e todas as engrenagens por meio das quais 

o homem se torna escravo.

Cabe destacar aqui, a contribuição de A. S. N eill, fundador da Escola em 

Liberdade em Summ erhill (Inglaterra).

Além das análises institucionais, N eill (1883-1973) criou Summerhill, uma 

instituição onde desenvolveu suas idéias, que serviram  como exemplos de refor

ma pedagógica ou paradigm a da educação antiautoritána, motivo pelo qual m ere

ce ser analisado.

O trabalho de destruição do homem se realiza, segundo N eill, através do 

autoritarism o e repressão. A criança obrigada a adapíar-se à uma sociedade e hu

m anidade enferma, e a disciplina im posta na fam ília e na escola, não davam à ju 

ventude acesso ao poder.

A intenção de Neill, então, foi criar um m odelo alternativo de pequena so

ciedade (Sum m erhill) na qual a educação pudesse escapar da engrenagem letal do 

capitalismo. Para tanto, pretendia que a escola se acom odasse à criança; a essên

cia dessa escola era a liberdade como condição necessária da educação; liberda

de que implica não intervir no desenvolvim ento da criança e não exercer pressão 

sobre ela, deixando-a form ar seus próprios ideais e sua própria norm a de vida. 

"S u m m erh ill não é um a escola, é um a form a de vida, pois rep resen ta  a ala 

lib e rtá ria  ex trem a do m ovim ento das escolas p rog ressivas, onde é possível 

o b te r c rian ças  fora do sistem a rep ressivo  da ideologia do tra b a lh o  a liena

d o ”  17 Summerhill considerou essenciais alguns princípios:
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1. A confiança na natureza da criança, onde partia-se do princípio que a 

criança é produto da sociedade em que está inserida, mesmo que sua natureza 

seja “ bo a” .

2. A finalidade da educação deveria ser a de preparai' um adulto equili

brado (feliz, valente e bom) e não submisso ao sistema.

3. Liberdade, onde a criança possa fazer tudo que quiser, desde que não 

desrespeite ou prejudique os outros indivíduos.

4. Auto-regulação - uma das grandes influências no pensamento de Neill 

foi a do psicanalista e amigo Wilhelm Reich, principalmente no que concerne às 

idéias sobre autogestão escolar e autoregulação, cujo princípio é a síntese da li

berdade e auto-controle, uma derivação da confiança de Neill na natureza infantil. 

Essa confiança é anti-intervencionista em sua convicção de que é totalmente des

necessário ensinar as crianças o que tem que fazer; elas aprenderão por sua conta 

e a seu tempo. A auto-regulação tem que ser desenvolvida de acordo com as pos

sibilidades das crianças e não ensinada.

5. Autogoverno. A vida social em Summerhill foi muito importante, pois 

era regulada pelas crianças, onde o professor deveria renunciar a toda a autoridade e 

a toda pretensão hierárquica e a todo tipo de controle.

Em Summerhill, as crianças é que estabeleciam as normas. As infrações eram 

estudadas por um tribuna! eleito por assembléia da escola, e mudava todas as sema

nas, mas fazia-se necessário um número de alunos maiores por se tratar de um pro

cesso de muita responsabilidade.

O autogoverno comportava duas vantagens:

- Melhor defesa contra a pemnissividade e a libertinagem.

- Enorme potencial educativo. O autogoverno de Summerhill permitiu me

lhor compreensão da vida e da responsabilidade, bem como entrosamento com a 

comunidade



6. O destaque das emoções tinha importância fundamental na educação - 

atribuindo muito valor ao pensamento menosprezando as emoções. Só conseguirá 

a liberação das emoções num sistema em que se elimine o medo, o sentimento de 

culpa e os castigos, tendo como alternativa o trabalho baseado sempre no amor, 

na relação adulto-criança construída com carinho implicando aprovação, reconhe

cimento, amabilidade, simpatia e respeito.

7. A educação estava, mais preocupada com a profilaxia, social, do que 

com a terapia. - O ambiente pretendia algo mais que curar os transtornos sociais; 

preparava as crianças para uma vida adulta mais feliz e plena. Estudos e investi

gações a respeito de Summerhili demonstraram que realmente os alunos da escola 

eram mais espontâneos, tolerantes, sociáveis, sinceros, confiantes, naturais e 

equilibrados sexualmente.

8. Ensino - O trabalho escolar tinha pouca importância em Summerhili. 

As classes eram optativas, não existiam graus acadêmicos nem qualificações. 

Nas turmas existentes, as crianças eram ensinadas ao estilo tradicional, como se 

desconhecessem metodologias novas. Neill considerava que a instrução não era 

tão importante como o desenvolvimento da personalidade e do caráter. “ A esco

la, ao a n tep o r  o t rab a lh o  ce reb ra l  a q u a lq u e r  ou tro  tipo de a tiv idade, vai 

con tra  a n a tu reza  e violenta o m undo  in fan til” .18 Para Neill, tal concepção 

considerava que o interesse da criança era espontâneo e que ela despertaria sem 

necessidade de coações

O papel do professor perante esta proposta educacional era o de atuar 

como observador estimulante para não reprimir a livre expressão e a autorealiza- 

ção, evitando que a criança adquirisse complexos: “ 'C u r a r  não é a função p r in 

cipal do educador. Sua missão v e rd ad e ira  é a de ed u ca r  as novas gerações de 

taí m aneira  que não req u e iram  cu ra  a lg u m a ” .19 Mais uma vez evidencia-se o 

caráter profilático social da educação pregada por Neill.
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Summerhill, era uma "escola internato" de 50 a 70 crianças de ambos os 

sexos, de quatro a dezessete anos, era uma escola autônoma, que dependia funda

mentalmente de si mesma. Nela a criança podia, durante todo o dia, fazer o que 

tivesse vontade enquanto não alterasse a vida e a tranquilidade dos demais. Era 

uma escola com imposições mínimas relativas aos horários de dormir e de comer, 

desde que se respeitasse sua individualidade e personalidade.

Neill não permitia utilização de metodologias para lidar com as crianças a 

fim de que as mesmas não sentissem necessidades e interesses iguais aos adultos. 

Proporcionava tambem “ classes particulares’ ' (sessões de psicoterapia) se as crian

ças necessitassem. O plano de estudos nesta concepção, atribuía ao professor o papel 

de facilitar formas e meios de criatividade às crianças, e de ensinar qualquer matéria 

que elas solicitassem, evitando doutriná-las com princípios e valores morais.

O parentesco das idéias sobre a educação de Neill (1927) com as de Ro- 

gers (1969) e Ilich (1970) era o de as escolas oferecerem o que necessitavam e o 

que normalmente era negado a elas: liberdade , tolerância , aceitação e amor.

Para C. R. Rogers o pressuposto essencial era "o ensmo não diretivo", vi

sando uma educação centrada no estudante.

A formação de Cari Rogers era em psicoterapia, onde os problemas famili

ares, educativos e grupais nas suas abordagens, só poderiam ser compreendidos 

no aspecto terapêutico.

Para falarmos dos princípios básicos do trabalho pedagógico, devemos fa

zer referência ?. dois aspectos fundamentais na investigação de Rogers pelos ca

minhos da psicoterapia: o primeiro aspecto e o da Teoria da Personalidade. Para 

o referido autor, o indivíduo tem a ‘‘capacidade latente ou m anifesta” de compre

ender-se a si mesmo e de resolver seus problemas de modo a obter satisfação e 

funcionamento adequado, mas esta capacidade não se manifesta naturalmente, ne

cessita de determinadas condições para emergir, como por exemplo um contexto 

de relações humanas positivo, sem ameaças, conduzindo assim à uma tendência 

natural ao desenvolvimento, que é o aprimoramento, a atualização.
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Rogers criou ainda a Teoria da Reiação Terapêutica, segundo aspecto, 

onde o terapeuta na concepção rogenana deveria possibilitar mudanças no sujeito 

proporcionando condições e ambiente impregnado de segurança e receptividade, 

trabalhando como facilitador.

Far-se-á na sequência a explicitação dos postulados presentes na Teoria 

Rogenana. O postulado básico de sua teoria era a confiança que se deveria depo

sitar nas potencialidades do ser humano, propiciando determinadas condições e 

circunstâncias que possibilitassem a aprendizagem e a assimilação de conheci

mentos. Considerada uma das condições necessárias a pertinência do assunto a 

aprender, os conteúdos não deveriam ser ameaçadores para o indivíduo, obstacu- 

lizando a aprendizagem. Segundo Rogers, era na prática que se obtinha maior 

aprendizagem, pois nela é que se enfrentam problemas concretos. A aprendizagem 

participativa facilitava e era mais eficaz que a passiva, porque nela além do aluno 

participar nas ?.;Ões assumia responsabilidades. A aprendizagem seria mais dura

doura e profunda quanto mais abrangesse a totalidade (organismo intelectual e 

moral) da pessoa que se educa. Para este tipo de aprendizagem autoiniciada, au- 

todirigida e autodeterminada, seria importante os procedimentos de auto-avalia- 

ção e de auto-oríík a.

Com respeito aos conteúdos da aprendizagem, Rogers afirma: “ A a p re n 

dizagem  social mais útil no m undo m oderno  é a ap rend izagem  do processo, 

que significa a d q u ir i r  uma con tínua  a ti tude  de a b e r tu ra  fren te  as experiênci

as e in co rp o ra r  a si mesmo o processo de m u d a n ça ” .2" Percebe-se portanto, 

que o centro da relação educativa para Rogers era a aprendizagem e não o ensino. 

Mas uma aprendizagem vivencial, significativa, que implicasse em compromisso 

pessoal, auto-miciado; que não se baseasse num currículo pré-determinado, senão 

na auto-seleção dos planos de estudo; na determinação das tarefas a serem reali

zadas pelo próprio estudante, conforme necessidades pessoais.



53

A pedagogia rogeriana pode ser considerada como uma educaçào extrema“ 
mente libertária e espontaneísta; uma pedagogia sem normas nem repressões, pe
dagogia do ‘’laissez-faire” . Num a primeira interpretação da leitura de Rogers é 
esta a impressão que se tem. Mas a liberdade aparece limitada por uma série de 
fatores na pedagogia rogeriana, entre os quais destacam-se:

- O grau de liberdade que o facilitador dava ao grupo ou ao indivíduo, 
como o que ele conseguia dar, dentro de sua autenticidade.

- As circunstâncias concretas da vida como o desempenho de tarefas e 
profissões que exigia pré-requisitos, como certos conhecimentos.

- A idade cronológica dos alunos.

- As possibilidades de propiciar ambiente de liberdade de ensino centrada 
no estudante

- As decisões tomadas pelas instituições superiores com relação ao aluno 
e ao facilitador.

Enfim, o papel da escola segundo Rogers era o auto-desenvolvimento e 
realização pessoal, onde a relação professor-alimo, deveria ser centrada no alu
no para formação de sua personalidade. Os procedimentos do professor eram 
definidos pelo aluno, a fim de que o professor funcionasse como facilitador, 
deixando a criança dirigir o processo sentindo-se aceita, compreendida e queri
da, tornando-se um especialista em relações humanas.

Os objetivos da educação, pensados por Rogers em 1951; pretendiam por
tanto:

‘’A judar aos alunos a converter-se em indivíduos que se
jam  capazes de ter iniciativas próprias para a ação e de 
ser responsáveis por suas açòes; que sejam capazes de 
uraa direção e auto-direção inteligentes; que aprendam cri
ticamente, com a capacidade de avaliar as contribuições 
que fazem os demais, que tenham adquirido conhecimentos 
relevantes para a resolução de problemas; que fundamen
talmente, sejam capazes de adaptar-se flexível e inteligen
temente a situações problemáticas novas; que tenham in
ternalizado uma modalidade adaptaíiva de aproximação 
aos problemas, utiilizando toda a experiência pertinente de 
uma maneira livre e criadora; que sejam capazes de coo
perar eficazmente com os demais nestas diversas ativida
des; que trabalhem não para  obter a aprovação dos de
mais, e sim de seus próprios objetivos socializados” .21
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Os efeitos que se esperavam da educação centrada no estudante, era a va

lorização do ‘’eu ” . Na pedagogia rogeriana o que importava não eram as técni

cas, e sim atitudes. Deveriam ser deixar despriorizados os aspectos como os cur

rículos, as aulas e os exames, e preocupar-se com maneiras de desenvolver a ino

vação paia um processo contínuo de mudanças.

AS PEDAGOGIAS INSTITUCIONAIS

Na década de 1960, apareceram duas correntes pedagógicas com abordagens 

diferentes a respeito da Pedagogia Institucional, entendendo-a como oposição à Pe

dagogia Tradicional cuja característica era a ênfase ao enfrentamento às decisões im

postas pelas autoridades em Educação às escolas.

Fala-se de Pedagogia Institucional, porque devido aos avanços no campo da 

psicologia, percebeu-se a necessidade de dirigir-se para abordagens mais gerais ao 

invés de estritamente individuais. Uma das ciências que mais contribuiu para esse 

avanço no estudo social, inclusive no desenvolvimento da criança, foi a sociologia.

A palavra instituição tem diversos significados, que vão desde grupos com 

“ sistemas de regras”  a locais de reprodução e produção das relações sociais, 

mas no campo pedagógico, não há uma definição, porque há sérias interferências 

do sócio-político. Uma das maiores interferências na instituição educativa é a 

presença da burocracia, tornando o processo alienado e alienante pela obediência 

por parte do professor a um programa formal e através da perda do tempo na 

transmissão dos conhecimentos e do aperfeiçoamento, para elaboração e preen

chimento de documentos que servem para o controle.

Voltando a existência das duas vertentes pedagógicas na Pedagogia Institu

cional, destacam-se. a influenciada pela teoria da não diretividade com Michel 

Lobrot, e a apoiada na psicanálise cujos representantes são Fem and Oury e Aida 

Vásquez. Embora ambas demonstrem concordância em alguns aspectos, apresen

tam-se como correntes diferenciadas.
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IJm. pressuposto primordial a qualquer Pedagogia Institucional é o da aná

lise da instituição renegando o poder, permitindo ao aluno autogestionar-se (orga

nizar-se e administrar seu presente e seu futuro). Outra característica comum é a 

pretensão de transformar o indivíduo na ajuda a conquista da maturidade e da au

tonomia. Está presente também nas duas concepções, a insistência na estreita re

lação entre o pedagógico e o político. Aprofundaremos um pouco mais o enfoque 

pedagógico de cada autor direcionando para seu objeto de estudo. A pedagogia 

de Michel Lobrot, baseada na teoria da não direüvidadç, levou na prática à cria

ção do “ grupo de diagnóstico” , uma reunião de dez a qumze pessoas numa situa

ção de sensibilização, onde o processo educativo era mais dirigido aos aspectos 

relacionais e afetivos que intelectuais, o que resultou numa modificação de atitu

des e não acúmulo de informações.

A psicossocioiogia, fonte de influências na pedagogia de Lobrot, ela busca 

a autogestão pedagógica, o caminho da satisfação das necessidades essenciais, 

ocorrendo uma reestruturação; a personalidade se modifica e evolue, ocorrendo o 

fenômeno chamado de educação. Este fato acontece porque a autogestão permite 

experiências, confrontações teóricas e sistematizações a fim de enriquecer e dina

mizar a vida intelectual, além de se fazer um trabalho didático não cansativo, 

abordar uma formação superior a do sistema tradicional e preparar os alunos para 

a análise do sistema social em que vivem.

Lobrot fala da não estruturação do trabalho em sala de aula pelo professor, 

Gury e Vásquez defendem que o ensino seja estruturado pelas técnicas propostas 

na pedagogia de Freinet, a qual preocupava-se em modernizar as metodologias 

empregadas nas esco’as a fim de humanizar o trabalho escolar tomando-o prazei- 

roso, tentando mudar as relações entre a escola e a vida, readaptando-se aos pro

blemas e à realidade da comunidade. A inovação foi a organização do trabalho 

usando técnicas que fariam uso da impressão pelos alunos de textos livres, cor

respondência inter-escolar, o desenho livre, o cálculo vivenciado, o livro da vida 

(autobiografias), a biblioteca do trabalho.



Na tendência autogestionána, o professor renuncia à autoridade e confia 

no poder do grupo, e de cada um de seus membros, num ambiente de aceitação e 

compreensão empática, converteria-se dessa forma a estrutura burocrática da es

cola em instituição dinâmica, acolhedora e facilitadora dos desenvolvimentos in

dividuais e grupais, proporcionando um ambiente de mudança e comunicação.

No caso de Oury e Vásquez, estes não deixariam de ser partidários da au

togestão, mas em seu trabalho percebeu-se clara preocupação com a educação de 

crianças com deficiências mentais, portanto, terapêutica. Apoiaram-se na propos

ta da psicanálise reconhecendo a obra de Freud, corno necessária para elucidar o 

que acontece na sala de aula, na instituição escolar.

A concepção de Oury e Vásquez veio a contribuir, segundo Jesus Palácios 

para " im p u ls io n a r  a c r iação  de novas mediações, novas instituições e um 

modo distinto de a b o rd a r  as relações ins ti tuc iona is" .22 A influência sociológi

ca nesta corrente pedagógica se fez presente, demonstrando que as instituições 

não são estanques, imutáveis e isoladas, assim como o indivíduo também não é 

um ser isolado, está inserido num contexto, seja este a família, a sociedade ou a 

escola, portanto ao analisar o indivíduo no aspecto terapêutico é preciso levar em 

consideração o sistema a que pertence. E a escola enquanto estrutura, por sua 

vez, também está imersa em outra estrutura (bairro, município), incluídas em ou

tras estruturas mais gerais, sofrendo seus efeitos tanto a nível estrutural como 

funciona!. Assim, a pedagogia institucional pode ser vista como uma corrente de 

transformação do trabalho na escola, assegurando os intercâmbios de toda ordem 

na sala e fora dela, ou seja o resgate dos agentes informais da educação e os mei

os nos quais a criança se insere.
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O ambiente de sala de aula segundo a proposta de Qury e Vásquez funcio

nava com um conselho de cooperativa, lugar de diálogo formado pelos professo

res e alunos, com pretensão de organizar o funcionamento da sala de aula, buscar 

a resolução dos problemas que se colocavam, distribuindo as funções e responsa

bilidades, cultivando o trabalho em equipe. O espaço onde atuavam cooperativa- 

mente alunos e professores era permeado pelo diálogo, além de ser o local de 

mudanças e interações de serviços e empréstimo de materiais, era também um 

ambiente afetivo e intelectual, com reais trocas de experiências. Apesar da dire

triz do processo educativo destes pensadores ser direcionada à elaboração coleti

va e crítica, todo trabalho escolar do educando mesmo individual, é uma relação 

de interação, a fim de proporcionar um ambiente de articulação entre educação e 

terapia. Alguns autores acrescentam que a autoridade entendida como condição 

necessária para o desenvolvimento da liberdade da criança e de sua autonomia, 

precisam da inteivenção de uma pessoa aduíta até que o aluno alcance maturida

de. Críticas se fazem neste momento a Michel Lobrot que metodologicamente 

adota postura de manipulação, mas analisa a autoridade do professor como preju

dicial, que intervinha muito pouco quando o aluno precisava de direcionamento. 

Quando os primeiros afirmam ser a permissividade que poderá causar regressões 

no processo educativo.

Na seqüência, far-se-á uma abordagem resumida do que ocorreu mais es

pecificamente a nível pedagógico no Brasil, onde se pretende situar alguns enfren- 

tameníos bem corno as contribuições destes autores estrangeiros no processo pe

dagógico.

De !5u0 a 1759, a Educação no Brasil era monopolizada pelos Jesuítas, 

cujos princípios de ação eram embasados na concepção tradicional. A partir de 

1759, quanoc Marquês de Pombal quebrou o monopólio da educação brasileira 

pelos Jesuítas, esta não deixou de ser permeada peia concepção tradicional. Seu 

modelo oedagóejeo introduziu a laicidade nos currículos, mas não excluiu a influ

ência católica sobre a educação como um todo.
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A concepção tradicional perpassou as escolas e currículos brasileiros até 

o inicio do século XX, mais especificamente até 1920, onde se destaca fortemen

te a Concepção Escoíanovista, que se reafirma com o "Manifesto dos Pioneiros 

da Educação Nova", documento publicado em 1932 por manifestantes desconten

tes com a situação educacional do país no referido momento histórico.

Após a promulgação da Constituição de 1934 o ideário da Escola Nova 

parece ter se consolidado. Com a Constituição de 1946, foi atribuída à União a 

fixação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Em 1947 compôs-se 

uma Comissão de 15 (quinze) educadores predominantemente escolanovistas, 

que elaboraram a Lei Orgânica do Ensino de Io grau.

Na década de 60, a Escola Nova começou a apresentar indícios de crise, 

principalmente como o delineamento da “ Pedagogia Tecnicista” que teve seu auge 

na implantação das Leis 5540/68 e 5692/71, a primeira reestruturando o ensino su

perior no país e a segunda introduzindo a iniciação profissional no ensino de Io 

grau através da sondagem de aptidões e iniciação para o trabalho, enfatizando ain

da o ensino de 2o grau como terminalidade profissionalizante. Os princípios bási

cos desta concepção eram a racionalidade, a eficiência e a produtividade.

Em m tadcs  da década de 70, alguns educadores brasileiros não satisfeitos 

com os modelos assumidos pelas instâncias superiores da educação nacional em 

preenderam críticas, ao caráter da educação, representada pelas escolas enquanto 

instituições r :p redutoras das relações sociais de produção. Apesar de não apre

sentarem propostas pedagógicas, ou até de mudarem suas práticas, as críticas 

destes profissionais serviram corno instrumento de luta aos indivíduos no sentido 

de os educadores participarem mais efetivamente na sociedade.

Diante Ja insatisfação quanto ao tratamento das questões pedagógicas, en

fatizou-se a (hscussão sobre a forma de encaminhar as práticas pedagógicas vi

sando possibilitar sua articulação como os interesses populares, vindo a contri

buir para a tm.isícrmação da sociedade.



1.7 A PEDAGOGIA HISTÓ RICO -CRÍTICA  NO BRASIL - D ERM EVAL 

SAVÍANÍ

No ano de 1979, abriram-se novas perspectivas de encaminhamento ao 

processo educacional, superando assim, o movimento da crítica pela crítica. A 

partir daí se buscou compreender a questão educacional a partir dos condicionan

tes sociais, onde se detectou que a Educação também interfere sobre a sociedade, 

podendo contribuir para sua própria transformação. Tomou-se possível assim, 

chegar a uma visão histórico-crítica da Educação, confirmando a necessidade de 

compreender o processo educativo no seu desenvolvimento histórico-social, com 

uma proposta de transformação e não de manutenção da sociedade. Se a pedago

gia crítico-reprodutivista desvalorizava a escola afirmando ser esta reprodutora 

das relações sociais, a pedagogia histórico-crítica concebe a mesma como um ins

trumento vital para as classes menos favorecidas economicamente, preocupando- 

se com a construção de um processo pedagógico a partir dos reais interesses e 

expectativas dos professores e alunos. Para tal faz-se necessário conhecer a reali

dade social, pois tanto os professores quanto os alunos estão inseridos numa so

ciedade mais ampla e também determinada pelo movimento histórico-social onde, 

a cultura se constrói através do trabalho e nele é que se dão as relações do saber.

O protagonista da concepção histórico-crítica, o pensador educador brasi

leiro Dermevai Saviani, justificou o nome dado à “ tendência histórico-crítica” , e 

explicitou a sua origem no contexto social e educativo brasileiro, assim se ex

pressando: “ Cunhei então, a expressão ‘concepção h istórico-crsííca ,‘, onde eu 

p rocu rava  re te r  ? c a rá te r  crítico de a r t icu lação  com as condicionantes soci

ais que a visão i eprodutiv is ta  possui, v inculado à dim ensão histórica que o 

reprodutiv ism o perde  de v is ta .” 23
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A Pedagogia Histórico-Crítica superou portanto, a Pedagogia Tradicional, 

o Movimento da Escola Nova e a Pedagogia Tecnicista, por entender que a fun

ção da escola é garantir a apropriação dos conhecimentos básicos: ” ... ap re n d e r  

a ler e escrever, co n ta r  e raciocinar, os rud im entos  das ciências n a tu ra is  e 

das ciências sociais (h is tória  e geografia  h u m an as )” 24, indispensáveis a todos 

indistintamente. Esta concepção além de incorporar alguns elementos das Pedago- 

gias anteriormente referidas, resgata ainda a função clássica da escola, destacan

do a importância do currículo como: " a s  a tiv idades  essenciais que a escola não 

pode deixar de desenvolver, sob pena de se d esca rac te r iza r ,  de p e rd e r  de vis

ta a sua especificidade "<25 Assim, a escola deve ter sempre presente o respeito 

quanto aos conteúdos, pois eles constituem um instrumento indispensável a com

preensão da realidade humana construída pelos próprios homens no conjunto da.s 

relações sociais.

Dessa forma, a Pedagogia Histórico-Crítica entende a educação como de

terminada e determinante das contradições da sociedade, enfatizando o papei da 

escola na transmissão dos conteúdos universais e na reelaboração de novos co

nhecimentos, baseado nas realidades sociais. Propõe que os conteúdos sejam en

caminhados de forma gradativa assegurando seqüência e dosagem, de modo que 

seja possível a apropriação significativa dos mesmos pelas crianças. Do ponto de 

vista metodológico, é dada uma ênfase ao “ automatismo” , pois este é entendido 

por Saviar.i ( i 991:19) ” ... como condição de l iberdade  e que não é possível ser 

c ria tivo  sem dom inar de te rm inados  m ecanism os". 26 Para o referido autor, a 

aprendizagem só será livre quando houver o domínio de alguns aios, somente 

quando esses mos forem praticados automaticamente toma-se possível a compre

ensão, pois oeste ms mento a atenção se liberta não sendo necessário parar para 

pensar no momento que está realizando cada ato, desprendendo-se deste, o aluno 

pode assim tomar-se livre e criativo.

O método p emesto por Saviani mantém sempre presente a estreita relação 

entre eduençõ;; ~ seriedade, de tal forma que o processo de ensino - aprendiza

gem deseir.-rHi.-se através de cinco passos:
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Io - A prática social de professores e alunos que se apresenta em níveis 

diferentes: o professor possui uma síntese mais elaborada por deter um maior do

mínio de conhecimentos e experiências, muito embora sua síntese pode ser consi

derada prece: :a por não conhecer o contexto em que sua prática pedagógica vai 

se dar. Por sus ■ ez o aluno possui uma compreesão sincrética que por sua própria 

condição de a f x o ,  sua experiência e conhecimento não está articulado à prática 

pedagógica.

2o - O segundo passo, denominado por Saviani de Problematização é onde 

ocorre o levantamento dos problemas presentes na ^prática social. É o momento 

em que o prciessor procura detectar os problemas apresentados na prática social 

e que precisam ser resolvidos, bem como quais os conhecimentos essenciais para 

trabalhar esse- problemas.

3o - A instrumentalização é o terceiro passo, trata-se da "ap ro p r ia ç ã o  

dos ins trum entos  teóricos e p rá ticos  necessários ao equacionar,iento dos pro- 

biemas detectados na p rá tica  social"."7 A apropriação dos conhecimentos por 

parte do aluno esta intrinsecamente ligada a transmissão desse mesmo conheci

mento por ju.r.c do pi oíessor e que se configura como "as  fe rra m e n ta s  cu ltu 

rais  necesf.e rAs " 28 para que o aluno possa libertar-se gradativamente das con

dições de alienação em que vive.

4o - A catarse, segundo Saviani, é o quarto passo, e que se configura 

como o moui uvo c.n que ocorre a incorporação dos conhecimentos por parte do 

aluno e que \a o  possibilitar a sua participação consciente no processo de trans

formação social.

5o - G quinto passo é denominado também de prática social e, supõe que 

o aluno ao pur-icipar com a atividade de seu pensamento dos passos anteriores, 

passou do nível sincrético (ingênuo) para o nível sintético (participação conscien

te) através da relação pedagógica direcionada pelo professor.
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Pode-se inferir, a partir daí que a prática social tanto do professor quanto 

do aluno - agentes do processo educativo - alteram-se qualitativamente pela me

diação da ação pedagógica, logo a educação por si só não é transformadora mas, 

se constitui num elemento de mediação, na medida em que propicia, uma compre

ensão mais elaborada de mundo aos que vão ocasionar com suas práxis tais trans

formações. Constituindo-se como instrumento de viabilização do que antes só 

existia na teorização para o nível do real, através da articulação de todos os p a s 

sos anteriormente referidos num movimento concomitante de inter relação entre 

educação e sociedade.

No bojo desta concepção que visa a democratização da educação às clas

ses sociais indistintamente, há necessidade de ter sempre em conta questões óbvi

as, como o trabalho de conteúdos universais, currículos reavaliados constante

mente, considerando as realidades sociais, a busca de alunos participativos, pro

cesso em que a figura do professor é indiscutível. Cabe explicitar como se dará 

a contribuição do professor cuja ênfase está na instrumentalização, isto é ” nas 

fe rram en ta s  de c a r á te r  histórico, m atem ático , científico, lite rário , e tc .” 29 no 

qual o professor deverá ser capaz de fazer com que os alunos se apropriem destes 

conhecimentos, compreendendo os vínculos existentes na sua própria prática com 

a prática social global. Isto supõe que o trabalho de instrumentalização se desen

volva a partir dos problemas levantados na prática social, que após o movimento 

catártico propiciará ao aluno ura nível maior de compreensão dos conhecimentos 

já  referidos.

Neste fio condutor, toma-se plenamente viável construir a formação de um 

homem agente de sua própna história, pois ele participa na produção do conheci

mento através das relações, principalmente nas de trabalho.
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CAPÍTULO 11

L DESVENDANDO ALGUM AS C O N C EPÇ Õ E S PSICOPEDAGÓGICAS 

PRESENTES NOS CURRÍCULOS DAS ESCOLAS DE I o GRAU DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

Como já  foi explicitado anteriormente, o trabalho escolar não é indepen

dente e por isso não pode ser objetivado, porque a educação escolar pertence a 

um contexto filosófico, social, ideológico, cultural e econômico. Desta maneira, 

em todo momento histórico existem situações condicionantes que formam as con

cepções filosóficas, políticas, psicológicas e pedagógicas influenciadoras de um 

processo de ensino que longe de formular urna proposta pronta e acabada, confi

guram as representações da realidade e o início de um novo projeto de ensino.

Para realizar as interpretações referentes às concepções psicopedagógicas 

presentes nos planos curriculares da Rede Municipal de Ensino procedeu-se antes 

a fundamentação teórica, onde se fez referência à essas concepções num deter

minado contexto histórico-social bem como sobre às influências provocadas no 

processo educativo, enfocando o currículo como as atividades essenciais da es

cola. Houve necessidade de seleção, leitura e pesquisa bibliográfica, delineando- 

se com clareza a intenção do presente estudo. A pesquisa bibliográfica assegurou 

o respaldo teórico fundamental para a abordagem do assunto, bem como do em

basamento teórico da reflexão e da crítica.

Foram abordados autores estrangeiros e nacionais, cujas contribuições teó- 

nco-metodológicas para o processo educativo e a construção de currículos não 

poderiam deixar de ser estudadas para compreender a realidade educacional da 

Prefeitura Municipal de Curitiba.

Assim, nesta perspectiva o pesquisador deve “ ...recusar a neutralidade, 

desmistificando a objetividade e assumindo sua intencionalidade” , em conexão 

com a realidade política, econômica e cultural.
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Conforme já  ficou explicitado no capítulo referente à Metodologia, optou* 

se pela abordagem qualitativa e neste contexto, pelos procedimentos de análise 

de conteúdo dos planos curriculares. Quanto aos procedimentos de amostragem, 

utüizou-se a escolha aleatória por sorteio, de três das dez escolas de Io grau exis

tentes na Rede Municipal de Ensino da Prefeitura em 1971, no início da implanta

ção. As escolas sorteadas foram Papa João XXIII, Albeit Schuweitzer e Anísio 

Teixeira.

A necessidade de conlexíualizar a situação a ser analisada, como já  se 

mencionou, fez com que procedessemos antes, a um estudo da evolução histórica 

da educação no Município de Curitiba e do contexto sócio-político na qual esta 

evolução histórica ocorreu. Assim, cabe relatar: inicialmente habitada pelos índi

os Carijós, do Grupo Tupi-Guarani, Curitiba teve seu desbravamento feito pelos 

portugueses que buscavam ouro, e devido ao seu rareamento prosseguiram pela 

escarpa da Serra do Mar. Também buscavam mão de obra escrava para a venda 

nas lavouras de açúcar. A Prefeitura Municipal de Curitiba teve sua fundação em 

29 de março de 1693 e naquela época, as eleições eram realizadas com os "ho

mens bons", considerados idôneos e não desrespeitadores da ordem do povoado, 

que escolhiam os eleitores e estes é que, indicavam os componentes da Câmara 

Municipal. O Prefeito tinha a função de manter a ordem e, se ocupar dos negóci

os ligados à mineração e criação de gado. A preocupação formal com a educa

ção só se deu na gestão de Ney de Aminthas Barros Braga ern 1955, com a cria

ção da ' ‘Secção de Educação” , no Departamento de Educação, Cultura e Turis

mo A primeira escola foi inaugurada em 1963, na gestão do Prefeito Iberê de 

Matos e denominada: “ Centro Experimental Papa João XXIH” . Não existia ain

da um Plano de Educação, mas sim uma proposta pedagógica que obedecia a Lei 

4024/61, cujo "alicerce e inspiração" teve origem nos artigos da referida Lei, 

no Decreto Municipal número 907/65:

"Artigo 1" - princípios de liberdade, e solidariedade huma

na, democráticos e cristãos, transformando-se em instru

mento de aperfeiçoamento do ser humano e de desenvolvi

mento da comunidade;



Artigo 2o - procurar atingir o desenvolvimento integrai da 

personaliade humana e sua participação efetiva na obra do 

bem comum;

a - prepara o indivíduo para sua comunidade, como ele

mento consciente e responsável;

b - oferece à comunidade oportunidades educacionais, a 

fim de que seus membros participem, efetivamente, de seu 

desenvolvimento cultural, econômico e social;

c - congrega a comunidade - cidadãos, pais e mestres para 

um trabalho efetivo, que a leva à compreensão dos direitos 

e deveres da pessoa humana, do cidadão e da família." 1

Embora a prática apresentasse resquícios da concepção tradicional, a par

tir de 1964 até 1968 foram firmados vários acordos entre MEC-USAID (Ministé

rio da Educação e Cultura e instituições Educacionais Norte-americanas), onde o 

ensino de 2o grau, “ m édio”  deveria atender à massa ministrando conteúdos com 

características utilitárias e práticas defendendo a profissionalização com a inten

ção de conter a demanda ao ensmo superior, reservando-o às elites. Estes aconte

cimentos exerceram grande influência na introdução da Pedagogia Tecnicista no 

Brasil, porém com maior relevância com a implantação da Lei 5692/71.

A população rural buscando, nos grandes centros, melhores condições de 

vida face a mecanização do campo, provocou o crescimento da população urbana 

ocasionando o aumento da demanda educacional.

O Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC - fun

dado em dezembro de 1965 com a incumbência de planejar a cidade de Curitiba e 

tendo presente as metas sociais, fundamentada na realidade e na legislação vi

gente, criou o Departamento do Bem Estar Social que abrangia todo o Departa

mento de Educação. A Rede Municipal de Ensino sofreu então grande expansão 

de uma para vinte escolas, fornecendo subsídios para o Planejamento da Rede 

Municipal de Ensino contribuindo para a definição de uma Política Educacional. 

Todos esses fatos originaram a elaboração do primeiro Plano de Educação de Cu

ritiba, porque até então o Governo Federal era quem definia as diretrizes da edu

cação.
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Este plano norteou o ensino nas escolas municipais, inclusive nas 

três escolas de Io grau da amostra desta investigação pregando inicialmente a am

pliação do atendimento pré-escolar (compreendendo as crianças na faixa etária de 

4 a 6 anos), e considerando indispensável a orientação no sentido "d e  con tr ibu ir  

p a ra  o desenvolvimento das capac idades  de au to-expressão  c r iad o ra  e coor

denação m o to ra " 2, com a vantagem de " p ro p ic ia r  à criança  vivências de soci

alização indispensáveis à sua in teg ração  harm oniosa  ao am bien te  e sco la r" .3

Percebeu-se desde o início do presente estudo sobre fundamentação dos 

currículos, as idéias de Piaget no que concerne ao ajuste dos conteúdos aos métodos 

da educação e o desenvolvimento psicológico da criança sem desconsiderar os inte

resses, necessidades e evolução psicológica dos alunos, reconhecendo o poder que o 

meio exerce.

Além da preocupação com a pré-escola, os referidos planos evidenciaram 

também a importância de investimentos na alfabetização a fim de atender a grande 

demanda da população, que procurava as escolas públicas municipais com o repasse 

da responsabilidade do ensino de Io grau aos Municípios. No ensino primário enfati- 

zava-se ainda como proposta, a valorização do magistério através "do  estabeleci

mento de níveis sa la ria is  com patíveis com a responsabilidade  de suas fun

ções"4 e o estímulo ao aperfeiçoamento do magistério pela instituição de um sistema 

de promoções baseado em concursos, "n a  h ie ra rq u ia  sa la ria l e em outros ele

mentos capazes de conduzir à busca de au to -ap erfe iço am en to " .5

Outros elementos foram também considerados relevantes pelos autores do 

piano tais como: concursos mais rigorosos para o ingresso de professores na rede, 

estabelecimento de inquéritos para resolução de possíveis obstáculos, e princi

palmente a busca de constantes cursos de aperfeiçoamento, que permitisse ao 

professor trabalhar com segurança na mediação entre o currículo e a prática em 

sala de aula. assim como a necessidade de um quadro de pessoal contando com 

número suficiente de profissionais para atender a demanda escolar, com qualida

de de princípios e métodos renovados a fim de exercerem uma prática que esti

mulasse nos alunos o espírito de investigação, princípios baseados na teoria de 

Jean Piaget. Todos os argumentos presentes nos Planos evidenciaram o trabalho 

do professor como recurso essencial na proposta do processo educativo.
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No Plano de Educação de 1968, o enfoque no Magistério se dava através 

da ênfase na educação intelectual e moral, visando a educação comunitária, devi

do a criação das APM's, também direcionada pelo momento político da época 

tentando amenizar o impacto causado pelo autoritarismo das decisões econômicas 

altamente centralizadoras. Estas experiências com vistas a educação integral da 

criança liberando-a da domesticação e das superstições, aproximando as famílias 

da Comunidade para participação de atividades na escola, eram similares às rea

lizadas por Fener Guardia (Escola M odem a)

O presente Plano, apesar de não apresentar propostas curriculares especí

ficas, fez referência às questões gerais do funcionamento da Rede Municipal de 

Ensino, tais como: atendimento a demanda, ao cumprimento das exigências legais 

e apresentação de estatísticas referente a situação educacional do município. Per- 

cebeu-se fortemente a presença de pressupostos dos autores citados no quadro te

órico deste estudo e no desvendamento dos conteúdos desse Io Plano de Educa

ção para o Município de Curitiba, apresentado pelo 1PPUC em 1968. A partir 

deste momento, até o ano de 1974, ouve um predomínio do pragmatismo, " insp i

rada  na teoria  behaviorisfa  da ap rend izagem  e na abordagem  sistêmica do 

ensino"6, por ser "compatível com a o rien tação  econômica, política e ideoló

gica do regime m i l i t a r " 7 de 1964 com alguns resquícios das Escolas Tradicional 

e Nova.

As inovações mais evidentes neste Plano, apesar da implantação da Lei 

5692, em 8 de dezembro de 1971, com Novas Diretrizes e Bases para a Educa

ção Nacional, ocorreram com ênfase na criação dos serviços de Supervisão e Ori

entação Educacional conforme o parecer 252/69, do Conselho Federa! de Educa

ção, com funções bem definidas, pois a um tipo de especialista cabia a responsa

bilidade de supervisionar o trabalho pedagógico, e ao outro, o papel de orientar 

os alunos e a comunidade, quase sempre com um caráter assistencialista. Teori

camente embasado na Pedagogia não-diretiva de Car! Rogers, o orientador exer

cia o papel de ajudar os alunos a converter-se em indivíduos com iniciativa pró

pria e responsáveis por suas ações, enfim, centrava as atenções no aluno para que 

este se sentisse valorizado. Este plano direcionou o trabalho educativo da Rede
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Municipal de Ensino até 1974, já  sob a Ia gestão do prefeito do município, Jaime 

Lemer.

No ano segumte, de 1975, na gestão do prefeito Saul Raiz, a população 

começou a vivenciar as conseqüências do “ milagre econômico” . As indústrias 

produziram bens de consumo em grande escala, voltando-se a economia para as 

exportações, anunciando os avanços tecnológicos e de qualidade para a produção 

em nosso país naquele momento histórico. Não somente a sociedade se ressentiu. 

Também os professores se manifestaram, empreendendo críticas à educação, e re

ferindo-se à mesma como reprodutora das relações sociais vigentes, ou seja, acu

sando a escola de ser usada para manter a sociedade com suas relações de poder 

tais como estavam postas. Disseminou-se no âmbito do Ensino Municipal de Io 

grau a concepção crítico-reprodutivista, que no entanto limitou-se apenas a críti

ca pela crítica ocasionando significativa contribuição no campo das discussões, 

mas não das transformações.

Embora o contexto da situação educacional brasileira apontasse para cons

tantes críticas e novas direções, no Município de Curitiba não podia ser diferente: 

houve a criação da Associação do Magistério (AM MC) e a elaboração de outro 

Plano de Educação, com caráter tecnicisía. Na apresentação do trabalho da Dire

toria de Educação já se encontram evidências da concepção afirmada:

"P lano  C u rr icu la r  

Unidades Escolares M unicipais

A rede m unic ipa l de ensino carac te r iza-se  pela un i

fo rm id ad e  em todos os aspectos: clientela , qua lif ica 

ção do q u a d ro  docen te , p roced im en tos  a d m in is t r a t i 

vos e pedagógicos. Não é de e s tra n h a r ,  p o r tan to ,  que 

q u a n d o  da e labo ração  dos cu rr ícu los  nas un idades , 

as mesmas tivessem chegado a um consenso, ap resen 

tando  p ra t ic am en te  o mesmo trab a lh o , aliás e lab o ra 

do a p a r t i r  de um a orien tação  única.
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Este fato, bastante significativo, foi auspiciosamente rece

bido pela administração do Departamento do Bem Estar 

Social, que assim comprovou a eficiência dos esforços envi

ados no sentido de uniformização da rede de ensino.

A Diretoria de Educação, aceitando a sugestão implícita 

das unidades escolares, optou por adotar um plano curri

cular único para toda a rede, que nada mais é que a apre

sentação em um único volume de todos os trabalhos prati

camente iguais apresentados pelas unidades."8

A partir desta citação, percebe-se com clareza duas vertentes presentes 

neste plano: uma tecnicista, direcionada às formas de controle através da adoção 

de um Currículo Único para toda a rede, enfatizando a uniformidade, proposta de 

trabalho feita por opção de Diretoria de Educação. Desvela-se nas entrelinhas do 

Plano um discurso político centralizador próprio do período da ditadura. A outra

vertente, de cunho escolanovista, apresentou Justificativa, Objetivos Gerais, Fun

damentação Filosófica e delimitação do currículo em etapas, seguindo a episte- 

moiogia genética de Jean Piaget. A estratégia de avaliação dos objetivos nos do

mínios afetivo, cognitivo e psicomotor se embasava nas concepções de Skinner, 

Benjamin Bloom. Robert Gagné e Jerome Brunner, visando o atendimento as dife

renças individuais do desenvolvimento da criança.

Na concepção de Robert Gagné, ensinar significa organizar as condições 

exteriores próprias a aprendizagem de maneira gradual, levando em conta, em 

cada etapa, as habilidades recentemente adquiridas, sua necessidade de retenção 

e a situação estimuladora específica exigida pela etapa seguinte.

A aprendizagem se realiza no interior da pessoa que aprende através da 

constante reformulação de experiências, distinguindo cinco domínios de aprendi

zagem:

1. Habilidades Motoras: o aluno deve executar uma ação física definida 

(baseado nos princípios da Teoria de Estímulo-Resposta de Pavlov).

2. Atitudes: o aluno deve demonstrar em seu comportamento a existência 

de disposições internalizadas.
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3. Informação Verbal: o aluno deve demonstrar possuir conhecimento fac

tual.

4. Habilidades Intelectuais: que estão organizadas numa crescente ordem 

de complexidade.

4.1. Discriminação: o aluno deve demonstrar conhecer similaridades e di

ferenças.

4.2. Aprendizagem de Conceito: o aluno deve identificar exemplos diferen

tes como pertencentes a um determinado grupo. Um conceito é uma representação 

interiorizada.

4.3. Uso de Regra ou Princípio: o aluno deve demonstrar conhecimento de 

uma regra ou princípio, pela sua aplicação em uma determinada instância.

4.4. Resolução de problemas: o aluno deve gerar soluções para problemas 

escolhendo as regras apropriadas que se aplicam a eles.

5. Estratégias Cognitivas: o aluno deve desenvolver a abordagem de uma 

forma originai num elevado nível de complexidade.

A atividade do aluno, quando bem dirigida, leva a uma aprendizagem efi

ciente, essa direção ocorre pela definição do objeto em termos operacionais. A 

pessoa ao aprender tem capacidades que se apoiam em pré-requisitos, o que tor

na possível planejar a sequência do ensino.

A tentativa de eliminar algumas habilidades essenciais podem resultar em 

bloqueio para o aluno. Cada capacidade obtida precisa ser confirmada antes que 

o aluno passe a seguinte, em vista da natureza hierárquica do conhecimento. A 

avaliação dos resultados imediatos da aprendizagem visa comparar a performance 

de cada aluno com um padrão externo que representa o objetivo definido, confor

me pode-se verificar. Esta teoria behavionsta evidencia com clareza um de seus 

firmes propósitos, o de concentrar-se no comportamento aparente, quando consi

dera necessário salientar que o homem está apto a interferir e modificar seu com

portamento.
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Cabe destacar também um impasse com os NeoBehavioristas cujo trabalho 

mais destacado foi o de Skinner, que afirmou ser a idéia inconsciente não signifi

cativa para a análise funcional e científica do comportamento humano.

Burrhus Frederic Skinner (1904, Pennsylvania (EUA)), teve como ponto de 

partida de seu pensamento a obra Comportamento dos Organismos (1938), onde 

propõe o condicionamento operante que envolve uma relação de ações do orga

nismo sobre o meio que o cerca.

O comportamento operante, foi considerado como o processo de aprendi

zagem, pelo qual uma resposta toma-se mais provável ou mais frequente; isto é, 

torna-se operante a medida que é reforçado.

Com base nesta concepção a primeira tarefa dos professores é modelar 

respostas apropriadas, obrigando os estudantes a darem respostas adequadas e di

rigidas aqueles estímulos modeladores do comportamento.

A fim de realizar essa tarefa, o autor recomenda a instrução programada, 

que configura um sistema de ensino-aprendizagem, em que o aprendiz pode pro

gredir numa sequência de passos no seu próprio ritmo, sendo reforçado imediata

mente após cada passo. O reforçamento consiste em o aprendiz dar a resposta 

correia e após ter registrado a referida resposta, ou passar à etapa, seguinte, so

mente após ter acertado a resposta. A instrução programada pode ou não ser com

plementada pelas máquinas de ensinar, ou representado por qualquer tipo de apa

relho que apresenta uma série graduada de problemas, e que prevê uma recom

pensa para as respostas corretas. Promovendo a interação entre programa - aluno, 

as máquinas se equiparam a um "bom professor" insistindo na boa compreensão e 

aprendizagem de cada assunto. A máquina auxilia portanto, o aluno a encontrar a 

resposta certa, reforçando-a.

Nesta discussão acerca dos processos internos, começou a predominar a 

Psicologia Cognitiva que numa primeira fase (1956-67) a "revolução subterrâ

nea" ou "silenciosa", onde prioriza o rigor científico na experimentação. Jerome



Bruner, foi um dos mais destacados psicólogos contemporâneos e juntamente 

com Jean Piaget e L. S. Vygotsky pioneiro no desenvolvimento da psicologia 

cognitiva.

Para Jerome Bruner a educação se converte numa parte da vida, norteada 

pelos processos simbólicos que vão além dos mecanismos inteligentes automati

zados. Poder-se-ia dizer que formar indivíduos para o futuro segundo a Psicologia 

Cognitiva seria:

- ensinar a pensar, para converter as dificuldades em problemas;

- ter iniciativa pessoal;

- estimular a criatividade.

Sua teoria se estrutura numa tripla dimensão: modelos de aprendizagem 

(modelo ativo onde só se aprende fazendo, manipulando, imitando - primeira in

fância), modelo icònico - uso de ilustrações e configurações (crianças de 6 a 10 

anos); modelo simbólico -• sendo a linguagem o principal sistema simbólico): fun

ções e princípios.

Finalmente, o papel do professor e dos recursos tecnológicos, segundo a 

teona de Bruner, deve ser o de facilitar o desenvolvimento cognitivo e o de fo

mentar a representação da própria experiência do conhecimento.

Esta foi uma das concepções fortes que permeou o Plano Curricular das 

Unidades Curriculares Municipais durante este período.

A fundamentação filosófica do Plano seguiu as orientações da Lei 5692/71 

(de cunho tecnicista) complementadas pela Lei 4024/61 cuja elaboração se deu 

no auge das discussões sobre a escola pública e privada, a laicização do ensino, 

questões bastante polêmicas e presentes no Movimento da Escola Nova. Consta- 

tou-se também estas influências nas idéias de Anísio Teixeira. Este último influ

enciou os princípios de liberdade e solidariedade humana, dos quais sobressaem- 

se no Plano os itens D e E.
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"D - O desenvolvimento integral da personalidade huma

na e sua participação na obra do bem-comum;

E - O preparo do indivíduo e da sociedade para o domínio 

dos recursos científicos e tecnológicos que lhes permitem 

utilizar as possibilidades e vencer as dificuldades do 

meio;" 9

Detectou-se nitidamente no referido Plano o caráter tecnicista quando da 

referência aos métodos de ensino. "O ser humano se diferencia de outros animais 

por algumas características essenciais, como: espiritualidade, racionalidade, li

berdade, sociabilidade.”10 No sentido de alimentar anseios de caráter corporativo 

e amainando o momento da busca de mudanças, contrapõe-se os ideais de Piaget 

na educação moral através da preservação do bem-comum, bastante presente no 

plano em questão.

Consíatou-se ainda uma detalhada caracterização das etapas de desenvol

vimento da criança abrangendo as mais diversas situações em que o aluno pudes

se vivenciar, como por exemplo: raciocínio, afetividade, família, amigos e sexo 

oposto, enquadrando certos tipos de reações em faixas etárias específicas, con

forme os estudos já  anteriormente citados da autoria de Jean Piaget.

Uma outra tendência muito presente nos Planos curriculares e que come

çou a exercer influência na formação dos professores mais jovens, foram as da 

não-diretividade de Cari Rogers, e de A. S. Neill, que tiveram boa aceitação de

vido a preocupação com as relações inteipessoais em detrimento aos conteúdos 

escolares.

A leitura e análise do Plano de Educação de Curitiba referente a 1975, des

vela a Diretoria de Educação deliberando as formas de atuação do professor, de 

onde foram extraídos alguns trechos evidenciando-se as concepções presentes na 

atuação didática: "A educação gira entre dois pólos aparentemente opostos: trans

mitir a experiência humana e promover a mudança social."11 Percebeu-se ai duas 

preocupações bem distintas que assinalam um duplo aspecto: o primeiro o de trans

mitir a experiência humana enquadrada na concepção tradicional, tratando o aluno 

como depositário de conhecimentos. O segundo aspecto, trata da "mudança social",
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direcionado muito mais à necessidade de implantação deste Plano. Ainda no teor da 

fundamentação do documento analisado, a orientação do planejamento curricular é 

direcionada "para uma perspectiva de adaptação ao momento social", sempre evi

denciando o caráNr de controle quando selecionava as propostas dos professores 

para estabelecer os procedimentos metodológicos, que iriam orientar o trabalho diá

rio, inclusive quando estabelecia o processo em tópicos; senão vejamos:

a) aprendizagem, que especifica a necessidade do respeito às fases de de

senvolvimento, condições e adaptação da criança, propiciando ambiente favorável 

à liberdade de expressão, experimentação, apresentação de estímulos, reforço à 

respostas corretas, repetição e evocação de conceitos, verificação, seqüência do 

ensino, estabelecimento de hábitos, fortalecimento de automatismos, desenvolvi

mento de valores, treinamento de capacidades, tomar o aluno ativo e participante;

b) os objetivos devem ser definidos em função do tipo de aprendizagem;

c) Motivação: deve partir do pressuposto do professor enquanto facilitador 

do processo ensino-aprendizagem, buscar "conexão entre a atividade escolar e os 

impulsos e interesses dos a lunos";12

d) Estratégias: devem ser diversificadas propiciando ação afetiva através 

de recursos, preferencialmente manipulação de objetos em atividades práticas;

e) Avaliação; deve ser realizada em todos os momentos do processo de en

sino. estimulando a auto-avaliação pelos alunos, e o proporcionamento de aprendi

zagem adicional "se  o aluno não a p re se n ta r  o p a d rã o  exigido na av a l ia ç ão " .13

A grade curricular proposta deveria obedecer as exigências da Lei 5692/ 

71, organizando a Educação Geral com Núcleo Comum, Parte Diversificada e o 

Artigo 7o, e oportunizando sessões temporárias de Orientação Educacional, prin

cipalmente com o fim da sondagem de aptidões. O Currículo era visto neste plano 

com a preocupação apenas da seleção de conteúdos deixando de ter como preo

cupação centra! a determinação de matérias programáticas e sim como meio para 

atmgir os objetivos propostos pela escola. Esta constatação se fez pelo grande
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volume de páginas do Plano, ocupado pela listagem de conteúdos e objetivos a 

serem cumpridos, com definição de pré-requisitos, etapas e séries a serem traba

lhadas sempre sob a égide da filosofia tecnicista e dos procedimentos de divisão 

do trabalho.

Em novembro de 1977, com o aumento da clientela na rede municipal de 

ensino de Curitiba para aproximadamente 30.000 alunos, foi publicado outro Pla

no Curricular com Diretrizes para as Escolas Municipais, afim de que "ao  lado

da expansão q u an ti ta t iv a ,  a m anutenção  e o a p r im o ram en to  da qua lidade  do

ensino, bem como as condições de funcionam ento  da rede  como um todo,

harm ônico  e eficiente. " !4

A elaboração do plano equivalente ao anterior no que diz respeito à manu

tenção da qualidade do ensino, ofereceu condições da rede municipal de funcio

nar numa mesma linha de atuação harmônica. A equivalência não se deu apenas 

neste aspecto, mas também por ser baseada nas mesmas justificativas legais (íeis 

4024/61 e 5692/71), no estabelecimento de padrões de funcionamento a fim de 

garantir o controle pelo nível central; conforme prevê o próprio plano: "A  unifor

m idade nos aspectos pedagógicos e adm in is tra tivos  da D ire to ria  de E duca 

ção, g a ra n te  o controle  da R ede M unicipal de Ensino, nos seguintes aspec

tos, considerados pontos de c o n tro le " 15 os quais sintetizamos:

1 - Plano de Educação dos Núcleos Comunitários envolvendo educação, 

saúde e de serviço social).

2 - Regimento Escolar Único para todas as escolas.

3 - Calendário Escolar uniformizado.

4 - Verificação Unificada "constitu i um ins trum en to  de avaliação  que 

perm ite  aferição da Rede, facilitando a co rreção  de seus p rob lem as setoriais; 

baseado nos pré-requ is itos  sem estra is , num va lo r de .30% da avaliação total 

do a lu n o " 16, 70% das notas seriam atribuídas através de avaliações feitas na es

cola.
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5 - Pré-Escolar; caracterizado como mecanismo para o ingresso no ensino 

de Io grau, "com a f ina lidade  de a u m e n ta r  o rend im en to  escolar to rnando-o  

mais eficiente e econôm ico" .17

6 - Atividades Complementares: Estas atividades visavam oferecer aos 

alunos, oportunidades artísticas, educação física, atividades agrícolas e leituras 

na biblioteca da escola ou da comunidade.

7 - Merenda Escolar: que tinha por objetivo " ..„suprir  as deficiências nu 

tr i tivas  a p re sen tad as  pela clientela esco la r"  18

Além dos itens mencionados como formas de controle, ainda encontramos 

no texto do Plano o seguinte trecho: o plano c u r r ic u la r  será  um dos in s tru 

mentos de contro le  do processo educacional do M unicípio, que será  especifi

cado no piano de A tuação  a nível de Escola a tendendo  suas carac te r ís t icas  

pecu lia re s”  19

Novamente se constata que o predomínio dos princípios de eficiência, ra

cionalidade, divisão de trabalho, produtividade, presentes na proposta do modelo 

burocrático vigente e naturalmente elaborada por técnicos e especialistas que 

consideravam a realidade escolar similar aos “ pacotes” , deveriam apenas ser 

executados. Percebeu-se novamente a presença da tendência tecnicista, cujos au

tores mais destacados desta concepção foram utilizados na fundamentação teórica 

do plano em estudo a saber: Robeil Gagné e Lauro de Oliveira Lima.

Quanto aos demais aspectos deste documento, assemelham-se aos do Pla

no Curricular do fim de 1974, no que diz respeito a listagem dos conteúdos, aos 

ob)etivos e a filosofia do trabalho, evidenciando desta maneira que o mesmo pa

rece ter sido elaborado para atender propostas da gestão governamental que tinha 

início.

Para a gestão de 1980 a 1983 foi delineado pelo Departamento de Educa

ção um Programa de Trabalho, sob a coordenação da Assessoria Técnica da Di
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retoria Gerai do Departamento de Educação, com a colaboração do ÍPPUC ( In s 

tituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba), SEED/PR (Secretaria de 

Estado da Educação do Paraná), FUNDEPAR (Fundação Educacional do Paraná) 

e o auxilio da Universidade Federal do Paraná.

Apesar de elaborado no bojo dos objetivos da Lei 5692/71 caracterizada 

de modo relevante como tecmcista, o Plano visava ‘estabe lecer rum os e não di

re trizes  rígidas '” . 2,1

Mesmo com as propostas legais valorizando a formação técnico-profissio- 

nal, privilegiando os métodos e técnicas, e utilizando normas e diretrizes na pa

dronização das ações educativas, cabia ao professor executar os planos, sendo 

que a preocupação quanto a sua formação e valorização dava-se “ ...em função 

dos objetivos cu rr icu la re s ,  das exigências técnicas dos currícu los  e do perfil 

do aluno que se deseja  a lcançar, que se deve p la n e ja r  o tre inam ento  de r e 

cursos hum anos, na á rea  da ed u cação ” .21

Para garantir esta formação, a Rede Municipal de Ensino buscou aperfei

çoamentos e atualizações através de convênios com outras instituições e grupos 

de estudo a fim de dai- condições aos docentes para efetivarem a proposta vigen

te. Desta forma, o encaminhamento dos conteúdos a serem ensinados eram prees

tabelecidos de conformidade com os objetivos de produtividade. Os modelos de 

Orientação Educacional e Supervisão Escolar eram adequados de tal maneira a 

garantir a fup.cionalidade e racionalização dos recursos físicos, materiais e técni

cos, ocasionando assim a padronização e a fragmentação do currículo, converten

do-o em mais um simples instrumento de mediação da ordem vigente. Vários es

tudiosos dos problemas relacionados aos currículos afirmam que:

“ ... a conquista de maior capacidade operacional sobre o 

sistema educativo deve assentar, em grande parte, na 

concepção e organização dos meios que a administração 

educacional possui para planejar os currículos e nos meca

nismos para executá-los, avaliá-los e proceder à sua perió

dica atualização” .22



Dessa maneira, continuou ainda a prevalência do domínio estatal, fortale

cendo o poder dos técnicos, a medida que continuava enfraquecendo o poder de

cisório do professor em sala de aula, que é quem diretamente orienta a ação edu

cativa, ainda que nem sempre possa compreender a dimensão política desta ação.

O trabalho da Associação de Pais e Mestres na escola limitou-se, neste 

período, a participação, de forma neutra, em alguns eventos, assistência financei

ra através do fornecimento de bolsas de estudo, fato este que não significou gran

des inovações nesta área.

No segundo  sem es tre  do ano de 1983, após p  í S im pósio  E d u c a c io 

nal do D ep ar tam en to  de E ducação , e a p a r t ir  de es tudo  b ib lio g rá f ico ,  foi 

e lab o rad o  um d o cu m en to  com o tí tu lo  “ P o lí t ica  de E d u cação  para  um a E s 

cola A b e r ta ” , ab rindo  cam inho  para  a im p lan tação  de um C u rr ícu lo  B ás i

co, co n tando  com  a p a r t ic ip a çã o  do qu ad ro  de pe sso a l  da Rede M un ic ipa l 

de E nsino  da época , nas d iscu ssõ es .

Os ed u cad o res ,  para  tanto , p a r t i ram  do p re ssu p o s to  de que a e d u c a 

ção estava  inser ida  num con tex to  h is tó r ico ,  cu ja  função  da esco la  deveria  

ser d em o cra t izad o ra ,  re d im e n s io n an d o  seus p ro c e d im en to s  a fim de uma 

“ c o n c e p ç ã o  do m u n d o  m a is  j u s t a  e h u m a n a ,  q u e  r e c u p e r a  a c o e rê n c ia  

e a fo rç a  l i b e r t a d o r a  dos  m e s m o s ” . 23

A co n cep ção  de ed u cação  que p re d o m in av a  nas esco las  na década  

de 70, a pa r t i r  da p u b licação  de obras  sobre  o seu papel com o rep ro d u to ra  

das R elações  S o c ia is (B au d e !a t  e S tab le t)  e, em 1975, das in s t i tu içõ es  e s 

co la res  com o A pare lhos  Id eo ló g ico s  do E stado  (B o u rd ieu  e P asse ro n ) ,  fo 

m en ta ram  crít icas  às d ec isõ es  e d u ca c io n a is ,  ge ra lm en te  fo rm u lad as  pe las 

in s tân c ia s  go v e rn am en ta is .  A p a r t ir  de 1979 os p ro f is s io n a is  da educação  

passa ram  a b u sca r  re d e f in iç õ es  do papel da esco la , en q u an to  cam po de 

luta para  a e lim in ação  das co n tra d içõ e s  socia is , b u scan d o  a co n s tru ção  de 

uma soc iedade  m ais  igua li tá r ia .  O en foque  so c io p o l í t ico  co m eço u  a p re d o 
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m inar no ideár io  pedag ó g ico , c o n ceb en d o  a ed u cação  e a esco la  com o um a 

fo rça  in se r id a  no co n tex to  das re laçõ es  socia is . Em 1980, co n seq ü ên c ia  da 

m aio r o rg an ização  dos p ro f iss io n a is ,  se dá a c r iação  da A N D E  ( A sso c ia 

ção N aciona l de E du cação ) , C E D E S (C en tro  de E s tudos  E ducação  e S o c i

edade) e A N P E D  (A sso c iação  N a c io n a l  da P ó s -G ra d u a çã o  em E ducação )  

a fim de g a ran tir  m a io r p a r t ic ip a çã o  da so c ied ad e  civil com o um todo.

N o bo jo  destas  lu tas e d iscu ssõ es  em erg iu  a P ro p o s ta  da “ E sco la  

A b e r ta ”  do M u n ic íp io  de C urit iba , com o “ a q u e la ,  o n d e  o e d u c a d o r  c o n s 

t a n t e m e n te  r e f le te  s o b re  su a  p r á t i c a ,  c l a r i f i c a n d o  seu s  o b je t iv o s ,  a d i 

m en sã o  e o d i r e c io n a m e n to  da  e d u c a ç ã o  - o q u e "s e  t r a b a l h a  - o n d e  se 

q u e r  c h e g a r  - com  q u e m  se t r a b a l h a ’9.24

O que se pretendia com o movimento da Escola Aberta é que esta institui

ção fosse receptiva e incentivadora da participação da “ população”  nas deci

sões, através da troca de experiências e do saber. A escola deveria ser o local em 

que o professor permitisse a participação do aluno, e este, por sua vez, interpre

tasse e compreendesse seu mundo, tornando-se crítico, responsável e atuante.

Ainda fundamentada na perspectiva do acesso da maioria da população ao 

saber, na continuidade do projeto pedagógico anterior, foi proposto na gestão de 

1986 a 1988, o “ Currículo Básico” . Como compromisso desta proposta conside

rada crítica e comprometida com os interesses da maioria da população, cabe re

gistrar fragmento do discurso do então Secretário Municipal da Educação em cuja 

introdução geral do trabalho coloca:

Sua implantação em sala de aula, já 

iniciada, deve prosseguir para que o ensino se converta em 

oficina de vivência pedagógica orientada. Não um empiris

mo sem prévio suporte teórico, nem teoria reprodutora da 

sociedade vigente e da ideologia dominante, mas um saber 

eficiente que nasce e se desenvolve rente à prática, na pers 

pectiva histórico-crítica’' . 25



Percebe-se nesta fala o compromisso da educação com a práxis, a “ racio

nalidade científica”  e as “ condições concretas da história” , pensando sempre no 

aluno e no contexto social em que está inserido, culminando com a proposta pe

dagógica fundamentada na Pedagogia Histórico-Crstíca, a qual poderá se consti

tuir em um poderoso instrumento que possibilite condições de mediação da trans

formação social desejada.

A equipe que propôs este Plano Curricular inclusive usou as mesmas pala

vras do principal filósofo, educador que disseminou esta concepção no Brasil, 

Dermeval Saviani, na definição de currículo: “ Um cu rrícu lo  é, pois, um a escola 

funcionando, q u e r  dizer, urna escola desem penhando  a função que !he é p ró 

p r i a ” .26 E como ja se enfatizou no referencial teórico, cabe a escola a função de 

ensinar os conteúdos mínimos necessários à compreensão da realidade.

Neste aspecto, o pape! do professor enquanto agente pedagógico, deve ser 

o de ter consciência de sua função social e política, e ter clareza sobre os “ con

teúdos dos conteúdos”  curriculares.

Tais considerações revelam poitanto, que as propostas curriculares foram 

surgindo e produzindo avanços, ao mesmo tempo em que refletem as tendências 

pedagógicas que constituem a História da Educação em nosso país, permeadas 

por teorias e experiências de pensadores e educadores já  citados no referencial 

teórico do presente estudo.

Além da análise efetuada sobre os conteúdos dos Planos de Educação que 

fundamentaram os currículos do Ensino de Io grau no período de 1971 a 1981, 

considerou-se imprescindível complementar as discussões, enfocando no capítulo 

seguinte a problemática da formação dos profissionais que atuam no Ensino de 1° 

grau.
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CAPÍTULO III

A NECESSIDADE DE UMA FO RM A ÇÃ O  PROFISSION AL 

CONSISTENTE PARA A PRO PRIA ÇÃ O  DE UM QUADRO TEÓ RICO  

CO EREN TE À PRÁXIS DOCENTE

Inúmeras discussões e fatos concretos tem evidenciado fortemente a edu

cação brasileira que se defronta com vários problemas, tais como: altos índices 

de evasão e repetência, falta de condições materiais mínimas ao andamento do 

processo educativo, precariedade quase total de recursos financeiros, porém, a 

maior preocupação ainda continua sendo a falta de docentes competentes para 

atuar em sala de aula, com domínio de um quadro teórico consistente, a fim de 

implementar metodologia adequada no cotidiano de suas atividades pedagógicas.

Até o presente momento na incursão realizada estamos sempre nos defron

tando com diferentes concepções de educação que interferem no papel do profes

sor. Assim ora o professor é percebido como um “ especialista de conteúdo” , 

ou “ facilitador da aprendizagem” , ou “ organizador das condições de ensino- 

aprendizagem” , ou até “ terapeuta” , e "orientador da aprendizagem" ou “ um 

técnico de educação” .

Historicamente, até 1920 os currículos dos cursos de formação de profes

sores compunham-se predominantemente de disciplinas de cultura gerai, sendo 

que poucas visavam a formação técnica, dicotomizando a teona  e a prática. Era 

fundamentado na pedagogia tradicional, que enfatizava a figura do professor 

como transmissor de conhecimentos. A partir de 1920 ocorreram alguns movi

mentos sociais e políticos, que expressaram insatisfações quanto ao tipo de esco

la existente, elevando consideravelmente a demanda pela procura da escolariza

ção. Outra consequência foi a redefinição do papel da escola; até aqui influencia

da pela Escola Tradicional. Posteriormente surgiu o movimento da Escola Nova 

que enfatizava a educação centrada no aluno, seus interesses e motivações. O
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professor fundamentado nos seus pressupostos de liberdade e individualidade, 

atuava como orientador de aprendizagem, até mesmo com práticas marcadas pela 

valorização dos aspectos emocionais e afetivos da interação individual. Esta ten

dência referia-se mais ao caráter prático da formação do professor desprezando 

teorias ou princípios psicopedagógicos.

Conforme já  foi mencionado nos capítulos anteriores, no período de 1960 

a 1968 a tendência predominante na educação e conseqüentemente na formação 

do professor foi a tecnicista. Sua maior ênfase recaía na formação técnica apoia

da no comportamento, tendo em vista resultados controlados por planejamentos 

prévios, objetivos, instrumentos de avaliação, ensino programado e módulos de 

ensino visando o imediatismo e a produtividade. Esta tendência formava os pro

fessores com grandes fragilidades teóricas, enfatizando os métodos e as técnicas, 

dissociados dos alunos e do conteúdo a serem trabalhados. No currículo predo

minava a transmissão de normas e regras formais, referentes a planejamento e 

avaliação, desconsiderando a dimensão política da áção pedagógica e das condi

ções desta ação.

Estas concepções pedagógicas permeavam também os métodos, passando 

da exposição verbal valorizada pela escola tradicional, para a valorização da ex

pressão do aluno, suscitando sua participação, com ênfase na liberdade - caracte

rística predominante da Escola Nova.

No Brasil, como já se mencionou anteriormente, os processos de ensino se 

deram essencialmente em quatro grandes grupos de concepções: Tradicional, Es

cola Nova, Tecnicista e Histórico-Crítica, derivando daí tendências que propuse

ram diversas elaborações de currículos.

Na concepção tradicional, os currículos deveriam atender clientelas distin

tas entre si, contendo basicamente disciplinas de caráter religioso e enciclopédi

co, a fim de preparar intelectual e moralmente os indivíduos. A concepção esco- 

lanovista já enfatizava as necessidades e interesses dos alunos, desenvolvendo 

ações no sentido de atender suas expectativas e vivências. Sucedendo a Escola
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Nova, temos a Concepção Tecnicista que visava a formação de atitudes, enfati

zava a comunicação, principalmente audiovisual. Os conteúdos não eram priori- 

zados, porém a preocupação centrava-se na forma de transmití-los (métodos e 

técnicas), tendência que predominou nos currículos das Escolas de I o grau do 

Município de Curitiba, abrangendo a maior parte do período delimitado pelo estu

do: 1971 a 1981.

Resgatando algumas contribuições das concepções acima citadas e de al

guns autores como Paulo Freire, Vygotsky, Lobrot, Oury e Vásquez, Wallon, den

tre outros, no Brasil surgiu a Pedagogia Histórico-Crítica. Esta teoria retomou a 

importância da escola enquanto instituição responsável na apropriação do saber 

elaborado pela maioria dos indivíduos, com vistas a contribuir na formação de 

um cidadão responsável, crítico e participativo, se constituindo em um mecanis

mo de “ ingresso no m undo le tra d o ” 1, enfatizando no processo pedagógico a co

municação escrita e falada(aprender a ler e escrever), definindo como “ conteúdo 

fundam enta l da escola e lem en ta r :  ler, escrever, contar , os rud im entos  das ci

ências n a tu ra is  e das ciências sociais(história  e geografia  h u m an as ) .” 2

Nesse sentido a organização dos conteúdos fundamentais é clara, mas 

mesmo assim a escola por vezes os deixa de ensinar, não na perspectiva de uma 

simples transmissão-assimilação, mas no sentido de possibilitar aos alunos instru

mentalização e conseqüentemente participação na vida profissional, social, políti

ca e cultural. Mas de que forma? Através de algumas habilidades básicas como a 

leitura e a escrita, raciocínio e cálculos matemáticos, identificação e compreen

são do espaço geográfico, análise, identificação e compreensão do espaço históri

co, com a finalidade de transformá-lo a partir do seu contexto, e a forma como se 

da a produção de novos conhecimentos.

Sem a pretensão de propor paradigmas, mas apenas com a intenção de dis

cutir estas questões, alerta-se que os conteúdos programáticos que resultam de 

diferentes áreas do conhecimento, na prática não se dão integradainente devido a 

ausência de relações pedagógicas na proposição dos mesmos, e sobretudo, a dis

tância entre a escola e o mundo, falta de planejamento em conjunto e de conteú

dos significativos com visão consciente e crítica do cotidiano.
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Propostas tem sido formuladas no sentido de evitar descontinuidade  

e fragmentação da prática pedagógica. Mas a esco la  não deixa de ser u tili

zada como “ im p ortan te  in stru m en to  para a rep rod ução  das relações  

ca p ita lis ta s  de produção  e das id eo log ias  dom inantes  que pretendem  

m anter os grupos que estão  no poder p rodu zin do trab a lh ad ores  ob ed i

e n te s . ’ ’3

Para  re a l iza r  um a p rá t ica  e d u cac io n a l  num  d e te rm in ad o  con tex to , há 

n ecess id ad e  de d e sen v o lv e r  um a p e d ag o g ia  c rítica . Isto quer  dizer, lu tar 

para  re e s tru tu ra r  as co n d içõ es  id eo ló g icas  e m a te r ia is  da soc iedade  para  

que se ga ran ta  o acesso  e a p e rm a n ên c ia  de to d o s^ in d is t in ta m e n te  den tro  

da escola , devendo  esta  p ro p o rc io n a r  um sabe r  de qu a lid ad e .  U m a ação 

po íit ica  go v e rn am en ta l  co e ren te  a uma p ed ag o g ia  c rítica , deve te r o c o m 

prom isso  de tran s fo rm a r  as esco la s  em esfe ra s  púb licas  d em o crá tica s  para  

que possam  ser c o n s tru íd as  a través  da inv es t ig ação , do d iá logo  e da in ic i

a tiva  hum ana, d esen v o lv en d o  no a luno  a u to n o m ia ,  re sp o n sab il id ad e  so c i

al. Assim  e s tru tu rad as  p oderão  in teg ra r-se  aos m o v im en tos  socia is  que 

im pu ls ionam  a l ibe rdade  in d iv idua l e a ju s t iç a  socia l,  levando  os e d u c a n 

dos a co m p o rta rem -se  com o c id ad ão s  a tivos  e p a r t ic ip a tiv o s .  De nada  ad i

anta co n sc ien tiza r  os a lunos  na lu ta  pe la  g a ran tia  de suas n ece ss id ad es  b á 

sicas, se não há o d ire ito  e fe tivo  à p a r t ic ip a çã o  e re iv ind icação .

Ao p ro fesso r  e aos ó rgãos  a d m in is tra t iv o s  cabe por sua vez d e se m 

p enhar  o papel de in te lec tu a is  t ran s fo rm a tiv o s  d e sen v o lv en d o  p edagog ias  

que não se lim item  a t ran sm itir  co n h ec im e n to s  e h ab il id a d es  socia is , mas 

educá -lo s  para a ação tran s fo rm ad o ra .  Isto s ig n if ica  ed u cá -lo s  para  o e s 

forço  pela m udança  in s t i tu c io n a l  e para  lu ta r  con tra  a op ressão  e a favor 

da dem ocrac ia .

A d e m o cra tização  do ensino  assim  e n ten d id a  será  a ga ran tia  de 

acesso  e pe rm an ên c ia  de todos in d is t in tam en te  a m elho res  co n d içõ es  de 

ap ren d izag em , e ao saber e labo rado . Para  a ten d e r  esta  p roposta .  D erm eval 

Saviani (1 9 9 1 :4 0 )  apon ta  o b je tivos  que devem  no rtea r  um a ação  p e d ag ó g i

ca co e ren te  na fo rm ação  do p ro f iss io n a l  docen te ,  são eles:



“ a) desenvolver nos alunos uma aguda consciência da rea
lidade em que vão atuar,

b) proporcionar-lhes uma adequada fundamentação teóri
ca que lhes permita uma ação coerente,

c) proporcionar-lhes uma satisfatória instrumentalização 
técnica que lhes possibilite uma ação eficaz.” 4

A formação dos professores, pelo próprio histórico evidencia certa deteri

oração, tanto nos aspectos da falta de domínio dos conteúdos - conhecimentos, 

bem como na forma de encaminhar a ação educativa. Assim, o processo de for

mação do professor deve levar em consideração o-conhecimento do mundo do 

aluno, expresso pelas condições de vida, na linguagem que utiliza, nos conheci

mentos que possui, suas expectativas e interesses, porque a prática pedagógica se 

dará num contexto. Não partindo de contextos isolados, mas compreendendo as 

subjetivas interferências, as ' ‘múltiplas determinações” , como estas se produzem 

e que tipos de interesses nelas estão postos, não perdendo de vista que a educa

ção não é neutra.

Portanto, o educador deve ser capaz de identificar os processos em que 

atua ética e politicamente no ensino escolar e dispor de elementos que sirvam de 

apoio aos programas curriculares, reconhecendo através da análise das normas e 

valores das estruturas formais, seus objetivos reais.

Reforça-se aqui que as escolas tem uma função sóciopoíítica e não podem 

existir independentes da sociedade em que estão inseridas, pois entende-se que a 

educação é uma atividade humana, que pertence a totalidade da organização históri- 

co-socia! Logo o encaminhamento dos programas refletem a concepção de homem e 

de mundo presente na sociedade mais ampla. Esta pode ser de conformidade ou de 

luta pela liberdade onde os homens e as mulheres participam crítica e criativa

mente na transformação de sua realidade.

Kiamer (1982:54) ressalta a importância de o professor “ ...observar as 

atividades infantis, confiar nas possibilidades de desenvolvimento e aprendi

89
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zagem das crianças , re sp e ita r  a linguagem  delas, incen tivar a sua am pliação, 

va lo rizar  o t rab a lh o  in fan ti l” 5, deixando claro o papel do professor de media

dor do saber sistematizado e da necessidade de ao mesmo tempo respeitar o po

tencial das crianças comprometendo-se com as mesmas no processo de reelabora- 

ção de novos conhecimentos, tendo claros estes pressupostos da educação, toma- 

se evidente o tipo de cidadão que se está formando para a sociedade.

Para tanto, é necessário que o professor se aproprie de uma fundam enta

ção teórica adequada que permita uma prática pedagógica coerente. Tal funda

mentação pressupõe também que o professor compreenda o que produz, bem 

como os determinantes que definem a linguagem, as ideologias, estereótipos e 

processos sociais.

Segundo o pensador Henri Giroux (1990:34) a pedagogia da política cul

tural uma teoria que analisa o poder como um processo ativo na produção cultu

ral, que no decorrer da história tem influenciado o trabalho educativo através das 

foimalidades. O professor além de ser preparado para analisar como se organiza a 

produção cultural, deve também construir estratégias para transformar a escola 

num espaço de exercício da democracia e participação nas lutas sociais. Estas 

estratégias que não precisam ser necessariamente as da Escola Nova, que faziam 

perder-se o conteúdo em detrimento das relações humanas, "do deixar fazer". Na 

verdade, a função essencial da escola de primeiro grau, é garantir a apropriação 

do conhecimento sistematizado pelas gerações anteriores (conteúdos necessários 

à condição humana e de participação enquanto cidadão), mas não de forma passi

va como na Educação Tradicional.

A fundamentação teórica se converte em uma grande contribuição para 

análise da realidade em que atua, seus deteiminantes e a clientela a ser atendida, 

devendo estar voltada a uma ação pedagógica subsidiada pelo processo de pro

dução do conhecimento, tanto do domínio dos conteúdos, como do compromisso 

político, a fim de poder questionar, propor e envolver-se em alternativas de traba

lho Neste aspecto se destaca a dimensão política na educação que absolutamente 

nâo é neutra e traz em seu bojo valores e concepções. Na tendência presente nes-
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ta discussão é portanto a da transformação da escola que está posta neste m omen

to histórico revendo até mesmo questões subentendidas na formação de professo

res, onde existe maior valorização das disciplinas teóricas, e certo descrédito das 

disciplinas de caráter técnico. Faz-se esta afirmação porque as disciplinas de Psi

cologia, Filosofia, História e Sociologia da Educação trazem questões da realida

de social para o trabalho pedagógico que nem sempre são condizentes às encon

tradas na prática.

Cabe lembrar aqui outro norteador de uma prática pedagógica coerente; a 

instrumentalização técnica, o “ saber fazer” e o “ como fazer” . Em algumas ten

dências, como a tecnicista, percebe-se o predomínio do ensmo de metodologias 

que parecem até mesmo querer impedir a criatividade e a crítica. E como a práti

ca educacional é o “ ponto de partida e o ponto de chegada” , a formação acadê

mica do futuro professor deve levar o aluno não apenas a conhecer metodologias 

por conhecê-las, mas também para adequá-las às situações concretas do contexto 

escolar em que vão atuai; ou mesmo para conhecerem os problemas implícitos 

nos processos educacionais. Esta concepção teve sua influência tão marcante, 

como já  foi constatado na análise dos currículos das Escolas da Rede Municipal 

de Ensmo de Curitiba, desde o seu primeiro Plano Curricular, até alguns mais re

centes. A preocupação maior se deu, porque a Lei de Diretrizes e Bases da Edu

cação Nacional nela se fundamentou, dirigindo os ensinos de primeiro e segundo 

graus para a profissionalização, com a formação especial e sondagem de aptidões 

no primeiro grau e a elaboração de Currículos de segundo grau com o predomínio 

das disciplinas instrumentais, levando a perda dos conteúdos essenciais, prejuízo 

insustentável à formação do Professor. Não somente através da literatura, mas da 

análise dos Planos Curriculares, percebe-se a preocupação atual com cursos de 

asscssoramento, para suprir a deficiência da formação acadêmica dos docentes.

Tal deficiência restringe o papel do professor a meros executores dos m é

todos e currículos predeterminados por especialistas, aos quais cabia a tarefa de 

pensar. O efeito é que as práticas pedagógicas se tomaram rotineiras, desqualifi

cando o professor e o excluindo das decisões e reflexões do processo educacio

nal. É necessária a participação ativa do professor nos processos decisórios, pois



é ele quem mais concreíamente conhece a vivência, os contextos culturais e soci

ais dos alunos, e portanto, percebe as consequências de se aplicar um modelo de 

“ Currículo Básico” , e de que nem todos os estudantes aprendem se utilizando 

das mesmas técnicas materiais e métodos de avaliação.

Na verdade, as atividades propostas em sala de aula devem ter seus obje

tivos muito claros, tendo em vista que não são neutras, e é fundamental que pro

fessores e alunos saibarn o “ por que” e “ para que” aprender. Na medida em que 

a instrumentalização técnica envolve o planejamento didático - seleção dos con

teúdos, dos procedimentos (métodos e técnicas do ensino) e formas de avaliação, 

ela tem um sentido político, seja o de dar ou não condições para apropriação pelo 

aluno do saber escolar, instrumento essencial para sua inserção e participação na 

sociedade. Entretanto, de nada adianta ao professor uma instrumentalização técni

ca sem subsídios teóricos que levem a reflexão e adequação das reais condições 

de ensino e do contexto escolar. Com isto, compreende-se a necessidade de se 

considerar a cultura e as experiências dos alunos, para daí iniciar discussões. Di- 

ferem-se as intenções quanto aos caminhos, mas não se discorda de que é o ponto 

de partida para a elaboração dos currículos e de sua implementação. Sua não 

compreensão poderá implicar em sua não aplicação.

Surge como alternativa para a ação pedagógica mais consistente e coeren

te, a unidade entre a teoria e a prática. A dicotomia entre a teoria e a prática 

acentua a divisão entre o trabalho intelectual e o manual, e segundo Paulo Freire, 

a teoria  deve ser con tem plada  como a p rodução  de form as de discurso 

que surgem  a p a r t i r  de d iversas  situações sociais específicas.” 6

A teoria exerce certa mediação junto à prática para compreensão crítica 

do tipo de práxis adequado ao momento dado e emerge dentro dos contextos e ex

periências com o fim de examiná-los e intervir sobre eles através da práxis. E a 

partir da articulação que se estabelece entre o concebido e o vivido que o profes

sor atua no processo de ensino. As representações, por sua vez, influenciam seu 

discurso e sua prática, inanifestando-se através das condições cotidianas da pala

vra e da ação.
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A construção de uma práxis pedagógica coerente e consistente no magisté

rio de Io grau iinpüca na permanente articulação da teona  com a prática, sendo 

que a teoria deve sustentar a prática e fornecer os conteúdos básicos necessários 

no ensino das crianças Em um sentido mais amplo, a práxis é entendida como ati

vidade especificamente humana, pois no trabalho, como na ação do homem para a 

transformação da natureza a fim de ajustá-la às suas necessidades de sobrevivên

cia e a promoção coletiva, ela transcende a reprodução, pois cria e recria a reali

dade, reelaborando a vida humana.

No entanto, voltando ao objeto desse estudo, o que ocorre nas instituições 

escolares de um modo geral, é a exclusão dos principais envolvidos no processo, 

professores e alunos, na construção do processo de ensino-aprendizagem e do 

currículo, tomando-se desafiadora a luta para a conquista nesta participação. A s

sim como a educação e a formação acadêmica foram perpassados por concepções 

conservadoras, positivistas, o currículo também sofreu as mesmas influências, 

conservadoras, liberais, tecnicistas e a criticas, em sua maioria e, apesar das es- 

pecificidades de cada concepção, o currículo já  vinha pronto para o processo pe

dagógico, de onde se originavam questionamentos sobre o seu nível de abstração, 

a neutralidade e alienação a realidade. No decorrer da análise dos Planos M uni

cipais de Educação da Prefeitura de Curitiba percebe-se constantemente a preo

cupação com a política de atualização e aperfeiçoamento de recursos humanos, 

talvez para suprir a possíveis debilidades da formação acadêmica.

Na tentativa de recuperar a unidade entre a teoria e prática, a organização 

dos currículos dos Cursos de Formação de Professores propôs um trabalho integra

do das disciplinas de formação geral e de instrumentalização técnica, caminhando 

para o conhecimento, acesso e superação das contradições existentes, articulando 

" o  que ensinar " ,  "com o ensinar” , “ para que ensinar ” e a “ quem ensinar” .

Implícita nesta discussão dos conteúdos e metodologias, fez-se necessário 

repensar a questão curricular que antes obedecia a modelos pré-dcierminados, fun

cionando como “ guia das ações” , vinculados a juízos de valo: com a finalidade de



controle, transformando assim o processo educativo em práticas rotineiras distan

ciados da sociedade em que a escola está inserida, e formulando os currículos iso

ladamente. O professor passou a ser considerado uma figura fundamental na medi

ação do conhecimento sistematizado, e a ele coube a responsabilidade de apresen

tar os conteúdos a serem ensinados, não com uma única visão e nem como verda

des absolutas e inquestionáveis. Ele passou a representar importante papel também 

na conscientização dos alunos no sentido de fazê-los perceber a existência de ideo

logias e também na seleção, transmissão e pretensões. - Neste enfoque sugere-se 

uma sólida fundamentação teórica nas áreas de história, sociologia e antropologia 

na formação acadêmica dos docentes, para que estes tenham condições de questio

nar e enfrentar questões como: Que conteúdos deveriam ser ensinados? Porque es

tes conhecimentos são considerados universais? De que forma os homens se apro

priaram dos conhecimentos que hoje possuem? Que tipo de cidadão pretendemos7 

Que disciplinas atenderiam a formação do cidadão pretendido?

Estas questões são essenciais para o direcionamento do trabalho pedagógi

co do professor, para sua opção política, para a concepção do modelo de ensino, 

das metodologias a serem privilegiadas, e logicamente nas relações com os alunos.

Outro direcionamento que o professor deve imprimir à sua ação pedagógi

ca, é o desenvolvimento nos alunos de atitudes éticas, por entender que é também 

seu compromisso com os aspectos morais, solidariedade com o grupo e responsa

bilidade social, evidenciando na formação de seus alunos a dialética entre consci

ência crítica e ação social, pois não se pode ignorar a formação do cidadão sem 

que este compreenda criticamente a prática social e os processos sociais, perce

bendo através da interação as formas sociais de controle subjacentes em todo 

processo educativo.

Através da solidariedade, é possível caminhar para a coletividade, fato 

este que constitue uma forte ameaça às estruturas sociais capitalista?,; que defen

dem a divisão, a fragmentação em todas as instâncias da socredade. E imprescin

dível colocar na ação uma proposta metodológica que exercite estas formas de
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enffentamento das estruturas que exercem o poder dentro do processo pedagógi

co, e o trabalho de cooperação nas classes compostas por alunos considerados 

com níveis de aprendizagem heterogêneos, onde uns realizam as tarefas mais rapi

damente que os outros, atuem como companheiros, oportunizando n.ais situações 

de diálogo e análise, modificando as relações sociais nas salas de aaia. Os traba

lhos em grupos também são eficazes no sentido de desenvolver a responsabilida

de e a solidariedade.

Estas e outras questões nos levam a defender que é preciso aue os enca

minhamentos do processo ensino-aprendizagem sejam realmente participativos e 

verdadeiramente democráticos, que levem sempre em consideração a interação 

recíproca de objetivos, concepção, conteúdos, o que conseqüentemente levará a 

alterações estruturais, que constituem um grande desafio. Como a educação for

mal faz parte de um contexto muito mais complexo e maior, o professor que optar 

por trabalhar desta forma também contribuirá para a reconstrução ac uma nova 

sociedade mais humana, através da conscientização e participação dos alunos.

Para atender os problemas até aqui abordados, tanto na formação do pro

fessor, como na elaboração dos currículos, levantam-se alguns questionamentos 

de que sua construção seja efetivada em bases teóricas mais críticas ■: no contex

to da realidade em que atua, contando com a participação do professor da sala de 

aula, para que possa ter conhecimento de toda dimensão histórica e cultural em 

que se dá o processo pedagógico.

Cabe relembrar a “ emancipação da sensibilidade” , principalmente no que 

diz respeito na figura do professor, que deve resgatar seu papel como mediador 

entre os conhecimentos e os alunos, sendo a figura essencial, o suporte mais sig

nificativo para os alunos, dos quais muito se aproximará demonstrando a'érn de 

conhecimento com qualidade o respeito e a satisfação por seu trabalho.

Compreende-se assim porque situar o professor como prcrissional indis

pensável no processo educativo, onde irá para mediar a construção de uma nova 

sociedade, que possibilite aos alunos não apenas executar e obedecer, - mas so

bretudo avançar no processo de cidadania para exercer sua ação nolítica e demo

crática. numa sociedade menos diferenciadora e por isso mais humana.
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2. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As p reo cu p açõ es  com o ob je to  do p resen te  estudo  em ergiram  em face 

do en fren tam en to  co tid iano  com o p rocesso  educa tivo  em geral, e m ais 

espec if icam en te  na área de cu rrícu lo , v isando  sobre tudo  aden tra r  na rea lidade  

para cap tar  um con h ec im en to  s ign if ica tivo , um pouco  da evo lução  h is tó rica  

das concepções  p resen tes  nos cu rr ícu los  de I o g rau  e de com o as m esm as 

in fluenc ia ram  a p rá tica  d ocen te  no per íodo  de 3 971-4981 .

Por sua vez, a e sco la  está  in se r id a  num  co n tex to  m ais  am plo  que se 

refle te  in f lu en c ian d o  o s is tem a  e d u cac io n a l ,  pois as p ropos tas  p ed ag ó g i

cas são fo rm u lad as  de acordo  com  co n cep çõ es  que em ergem  da s ituação  

h is tó r ic o -p o l í t ic o - so c ia l -e c o n ô m ic a .

No p rim eiro  cap ítu lo  ap re se n to u -se  um quad ro  teó rico  onde foram  

abo rd ad as  a lgum as co n cep çõ es  p s ico p e d a g ó g ica s  p ro p o s ta s  por a lguns 

p en sad o res  cu jas  co n tr ib u iç õ e s  na  sua d iv e rs id ad e  são b as tan te  re levan tes  

em ed u cação , no que d iz  re sp e ito  aos m étodos , c o n teú d o s ,  o b je tivos  e fo r 

m ação dos p ro fesso res . D es taco u -se  in ic ia lm en te  a E sco la  T rad ic iona l, 

cuja  ên fase  era cen trad a  na f igu ra  e a u to r id ad e  do p ro fesso r ;  após a E sco 

la N ova, seus p r in c ip a is  re p re se n ta n te s  e a ên fase  na  m e todo log ia , para  

en tão  se fazer uma abo rdagem  de ou tros  au to res  com o F erre r  e N eill que 

cam inharam  no sen tido  da l ib e rd ad e  e au to g es tão ,  da negação  da a u to r id a 

de, p e rco rren d o  todo o cam inho  das co n tr ib u iç õ e s  das ped ag o g ias  in s t i tu 

c ionais. s o c io - in te iac io n is ta s ,  d ia lé tica , pa ra  f in a lm en te  se chegar à P ed a 

gogia  H is tó r ico -C rí t ic a ,  c o n se q ü ê n c ia  dos m o v im en to s  c rí t icos  da década  

de 70 em nosso  país.

A partir deste momento procedeu-se uma análise de conteúdo das concep

ções presentes nos Currículos das Escolas de Io grau da Rede Municipal de Curi-
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tiba no período de 1971 a 1981, onde se constataram vários fragmentos das dire

trizes de algumas concepções e até mesmo da filosofia de alguns pensadores, 

com predomínio da Concepção Tecnicista, já  que nesta época tinha sido promul

gada a Lei 5692/71. As circunstâncias históricas e políticas do período também 

fortaleceram a tendência ao controle na educação, legitimando os objetivos da re

ferida concepção

Ainda no decorrer da análise efetuada observou-se que várias foram as 

contribuições de cientistas de educação destacados e de suas influências nos Cur

rículos das Escolas Municipais de Curitiba.

Da concepção tradicional pode-se inferir que a maior influência foi quanto 

a formação de alguns professores da Rede Municipal de Ensino, que davam muita 

ênfase à disciplina e centravam o processo na mera transmissão do conhecimento, 

questão que não preocupou muito a Prefeitura de Curitiba, pois esta sempre teve 

muito presente a política de desenvolvimento de recursos humanos, desde o perí

odo estudado até os dias atuais.

Os pensadores representantes da Escola Nova também influenciaram não 

somente a Rede Municipal de Curitiba , pela imposição de métodos em forma de 

paradigmas, principalmente na área da alfabetização onde iniciou-se a implanta

ção do Período Preparatório e das constantes experimentações nos Laboratórios 

de Ciências, propiciando aos poucos a incorporação da tecnologia educacional e 

em cumprimento a filosofia da concepção renovada com respeito as etapas do 

desenvolvimento do aluno. Pensador bastante destacado foi Jean Piaget, cujos 

princípios estão fortemente presentes nos Currículos da Prefeitura de Curitiba 

fato este que se atribui em virtude de as orientações metodológicas do referido 

autor enfatizarem o trabalho em grupo e a vivência de situações cotidianas do 

aluno de forma a fazer com que o esforço de cada criança caminhe para um pos

terior estágio de reequilibração, o que implica na aquisição de novos conceitos, 

que até então não eram dominados operacionalmente. O cumprimento das etapas 

para o desenvolvimento mental da criança e o reforço as atividades de experimen

tação, através da filosofia de que só se aprende fazendo, eram fundamemais.
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Na perspectiva antiautoritária ainda encontramos as influências de Ferrer, 
Neill e Rogers. As teonas propostas pelos dois primeiros demonstraram experiên

cias de instituições que negavam a disciplina rígida introduzindo princípios auto- 

gestionários. Rogers defendia os princípios da não-diretividade cuja filosofia evi

denciava a valorização do aluno, contribuindo para a implantação da auto-avalia- 

ção e ênfase no trabalho do pedagogo, na função de orientador educacional, como 

assistencialista

Oury e Vásquez, pensadores com princípios sociológicos elucidavam que 

as instituições não são estanques, imutáveis e isoladas, mas inseridas num con

texto, que deve ser levado em consideração, para compreender melhor o indiví

duo. Esta concepção articulada aos princípios dialéticos de Henri Wallon, e aos 

sócio-interacionistas Vygotsky e D. Saviani na Pedagogia Histórico-Crítica funda

mentaram as propostas de trabalho a fim de atender os interesses da maioria da 

população, valorizando e respeitando o indivíduo com sua experiências, contri

buições e linguagem, a partir até mesmo de novos enfoques metodologicos e teó

ricos principalmente através do princípio de que a leitura e a escrita são incorpo

radas à vida, para o entendimento da crise da escola como produto sócio-históri- 

co. Estes pressupostos direcionam a nosso ver a democratização do conhecimen

to fazendo avançar às propostas educacionais para efetivação da participação de 

todos os envolvidos no processo educativo.

O estudo teórico levou a compreensão que não se pode deixar de destacar 

a necessidade de considerar as experiências de vida e as características psicoló

gicas e sócio-culturais dos alunos, as quais devem se efetivar na escola num in

tercâmbio entre a Psicologia e a Pedagogia. Cabe evidenciar amda que não se 

pode ignorar que todos os indivíduos já possuem um conhecimento quando do in

gresso na escola, e que por vezes é desprezado. E da responsabilidade do profes

sor conhecer seus alunos e sua realidade, e por isso devem possuir sólida funda

mentação teórica-político-metodológica que lhes proporcionem as condições de 

atuar criticamente frente aos conteúdos curriculares e os métodos, propiciando 

um desenvolvimento efetivo. Confirma-se, assim à luz dos pressupostos teóricos



e da análise de conteúdo dos Planos de Educação e Curriculares do período 

(1971-1981) a hipótese inicial do presente estudo, é: os professores do Ensino de 

Io grau da Rede Municipal de Curitiba foram fortemente influenciados na sua 

ação docente pelas correntes positivista, escolanovista e tecnicista.

São portanto, consideradas imprescindíveis as influências exercidas pelas 

concepções, para a elaboração das propostas educacionais, tarefa essa extrema

mente complexa, e que por esta razão, deve resgatar a participação de todos os 

professores envolvidos no processo pedagógico.

Desta maneira, é preciso que o professor tenha compreensão sobre a forma 

como desenvolve sua prática, porque privilegia alguns aspectos em detrimento de 

outros, onde a teoria lhe possibilitará a confrontação crítica do seu conhecimento 

e de seus pressupostos no seu trabalho cotidiano, não limitando-se a apenas refle

tir e identificar a linguagem e os valores subentendidos, mas como estes se pro

duzem e se difundem.

Além das condições mínimas de trabalho, da participação do professor na 

tomada de decisões e instrumentalização teórica consistente, o curso de formação 

docente deve favorecer os confrontos e análise permanente de suas práticas peda

gógicas, no sentido de apnmorá-las ou superá-las, numa contínua relação entre a 

teoria e a prática fundamentada nas formas de intervir junto à sociedade para sua 

democratização e superação das desigualdades sociais. Esta, a nosso ver deve ser 

a tarefa vital do Estado e do sistema educacional a favor da promoção e da recu

peração da cidadania do Homem Brasileiro.

Atingir uma meta desafiadora como esta em um país dominado em todas 

as instâncias pelo poder ideológico do capital, é uma tarefa árdua para o educa

dor crítico. Não queremos também minimizar o sofrimento profundo e a sensação 

de indignação que essas experiências de dominação criam entre os educadores. 

Não se nega tampouco os fracassos contínuos do diálogo entre as direfentes clas

ses sociais.
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A desvalorização da carreira do magistério é um fato que se contrapõe à 

retórica dos discursos políticos sobre educação como prioridade nacional. Os 

Cursos de Formação do Magistério são extremamente pobres e a remuneração 

dos profissionais beira o ridículo. A Escola, de fato, não está atendendo a deman

da popular por educação. Para se pensar com seriedade uma escola orgânica e 

unitária, é preciso que os professores de Io e 2o graus se profisionalizem, que te

nham por concepção projeto educacional e planejamento político integrados entre 

si - e articulados com o mundo da produção.
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