
   

Revista Diálogo Educacional

ISSN: 1518-3483

dialogo.educacional@pucpr.br

Pontifícia Universidade Católica do Paraná

Brasil

Teixeira Corrêa, Rosa Lydia

SOBRE A PERMANÊNCIA DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS AO LONGO DO TEMPO HISTÓRICO

Revista Diálogo Educacional, vol. 5, núm. 14, enero-abril, 2005, pp. 1-11

Pontifícia Universidade Católica do Paraná

Paraná, Brasil

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=189116241011

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1891
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=189116241011
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=189116241011
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=1891&numero=16241
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=189116241011
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1891
http://www.redalyc.org


1Revista Diálogo Educacional, Curitiba, v. 5, n.14, p.135-145,  jan./abr. 2005.

Sobre a permanência de práticas pedagógicas ao longo do tempo histórico

SOBRE A PERMANÊNCIA DE PRÁTICAS
PEDAGÓGICAS AO LONGO DO

TEMPO HISTÓRICO

On the permanence of pedagogical
practices to the long of the time

Rosa Lydia Teixeira Corrêa1

Resumo
Este ensaio trata de reflexões sobre a permanência em práticas pedagógicas
atuais de elementos incorporados de pedagogias consideradas como tradici-
onais. Para tanto, faz uma breve abordagem sobre o tempo histórico, em
especial o tempo histórico no âmbito da compreensão da história como
processo que se faz em movimento dialético. Tempo e processo histórico são
fundamentais para entender a existência de diferentes pedagogias que se
diferenciam por seus pressupostos filosófico-teóricos. Estes determinam que
existam, por exemplo, diferentes pedagogias tradicionais. Busca vincular a
idéia de permanência à de contradição, por meio de elementos da pedagogia
tradicional que permanecem nas práticas educativas ao longo do tempo.
Palavras-chave: Permanência; Prática pedagógica; Tempo; História.

Abstract
This assay deals with reflections on what the author consider as permanences
in current pedagogical practices which are incorporated elements of pedagogies
considered as traditional. To do so, she makes one brief boarding on the
historical time, in special the historical time in the scope of the understanding
of history as a process that is made in dialectical movement. Historical time
and historical processes are basic to understand the existence of different
pedagogies that are differentiated for his philosophical-theoretical principles.
These principles determine that exist, for example, different traditional
pedagogies. The assay seeks to link the idea of permanence to of contradiction,
fairly by means of elements of the traditional pedagogy that remain in the
educational practices to the long of the time.
Keywords: Permanence; Pedagogical practices; Time; History.
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Introdução

Este ensaio resulta de reflexões que foram sendo sistematizadas ao
longo de vários semestres no universo do ensino de graduação e de pós-
graduação. No ensino de graduação, pelo fato de ter-se tornado lugar comum
ouvirmos alunas do curso de pedagogia, após irem a escolas em período de
estágio curricular relacionado à docência, referirem-se à atuação de professo-
res, caracterizando-a de tradicional. Percebemos que essa referência parece
extrapolar o âmbito da prática para incidir sobre uma questão pessoal, “o (a)
professor(a) é tradicional” e, ao mesmo tempo, esse ser tradicional soa pejora-
tivo e, por assim dizer, maléfico. No âmbito da pós-graduação, decorre de
reflexões que vimos realizando juntamente com alunos, no interior da discipli-
na “História do Pensamento Pedagógico Brasileiro”. Diante disso, parece-nos
que há a necessidade de refletirmos sobre a problemática da necessidade de
“lermos” as diferentes correntes pedagógicas e seus desdobramentos em sala
de aula, considerando, de um lado, o lugar e tempo histórico nos quais foram
produzidas e, de outro, o que chamamos de permanência, ou seja, caracterís-
ticas que, do ponto de vista dialético, são incorporadas historicamente às prá-
ticas docentes. Nesse sentido, é com o “olhar” voltado para esses dois univer-
sos que falaremos a seguir.

Com efeito, inicialmente faremos uma abordagem sobre o tempo, em
especial o tempo em movimento dialético, com o intuito de atribuir significado
às reflexões posteriores sobre a permanência de práticas pedagógicas comu-
mente denominadas de tradicionais2 . Destaque-se que para os limites deste
ensaio, trabalharemos somente com o que denominamos de alguns exemplos
de pressupostos da pedagogia tradicional, tendo como matriz o estudo de
Suchodolski (2000)3  , orientando-nos pela reflexão que esse autor faz das
contribuições de Platão, Aristóteles e São Tomas de Aquino sobre a pedagogia
da essência, relacionando esta última com contribuição de Saviani (1987).

2 Estaremos trabalhando com a denominação tradicional no sentido, usando Suchodolski
(2000) e Saviani (1986), sendo que o primeiro se atém aos pressupostos filosóficos dessa
pedagogia que chama da essência e o segundo a relaciona a um tipo de escola e professor,
função indicando seus papéis e funções.

3 Usaremos esse autor com referência básica, pois é nele que encontramos o termo pedagogia
tradicional vinculado ao que poderíamos chamar de primórdios de pensamento pedagógico.
Primeiro pela tradição originada principalmente do cristianismo, em que os valores humanos
se articulam substancialmente aos dogmas tradicionais e eternos. Segundo, porque o
renascimento, para esse autor, a pedagogia da essência apresenta dois aspectos: um mais
tradicional e outro mais moderno. O primeiro relacionado à pedagogia jesuítica por meio do
Ratio Studiorum (1599), e o segundo pela utilização da noção de natureza relacionada às
ciências sociais no século XVIII. (ver nesse sentido, obra referida, p. 23 e 24). Ressalte-se que
a primeira edição dessa obra é de 1977.
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Sobre o tempo histórico

Toda apreciação histórica não pode ser feita sem o devido entendimento
sobre o lugar e o tempo histórico no qual se situa o objeto em apreciação. Princi-
palmente quando se trata de conhecimento científico, quando fazemos, neste
entendimento, apreciações sobre a educação escolar e a ação pedagógica realiza-
da. Esta compreensão nos parece imprescindível, porque idéias que decorrem de
leituras que façamos sobre a prática pedagógica certamente repercutirão na for-
mação de futuras gerações no campo educativo. É por isso que a categoria tempo
nos parece fundamental para a construção do conhecimento histórico em educa-
ção, particularmente nos dias de hoje, quando somos impulsionados a estudar os
fenômenos4  por eles mesmos, isto é, sem suas devidas inter-relações históricas.

Assim, se a noção de tempo histórico deixa de ser considerada e passa-
mos a entender qualquer fenômeno ou objeto, sem a devida situação no seu
tempo, poderemos incorrer no risco de realizar apreciações analíticas imediatistas,
com o pé fincado no presente e este presente ser supervalorizado em todos os
aspectos. Significa, a exemplo, fazer apreciações sobre questões do campo educa-
cional que não podem ser feitas sem as necessárias conexões com idéias pedagó-
gicas veiculadas num tempo e espaço históricos, a partir de um a priori definido
pelo lugar atual no qual nos encontramos e que pressuporia evolução sobre os
tempos e lugares passados e distintos.

Por outro lado, o que significa tempo? O tempo pode ser organi-
zado e analisado, para efeito de estudo, sob diferentes enfoques, de acordo
com Aguiar (2003, p. 16-43) o organizou e estudou levando em conta o que
denominaríamos de dois campos, quais sejam: o do tempo vivido5  e do
4 Estamos usando os dois termos no mesmo sentido. Vale dizer que fenômeno não está aqui sendo

entendido na acepção da Fenomenologia que, para Lyotard (In: Durozoi e Roussel 1996, 187 e 188),
“significa estudo descritivo de um conjunto de fenômenos. Em filosofia moderna movimento
filosófico inaugurado por Hussell para fundamentar a filosofia como ciência rigorosa, capaz de dar
base, por sua vez, às próprias ciências em suas condutas específicas. Trata-se de voltar “às próprias
coisas”, a fim de captar suas essências ao final da redução eidética” (AYER, 1972).

5 Deste campo fazem parte o tempo mítico, o cíclico e o tempo da natureza. O tempo mítico está
relacionado à cultura mítica e se realiza, segundo Rocha (2003), dentro de um movimento circular,
contínuo, que é regular e que, ao mesmo tempo, revela a eternidade. Neste sentido, vincula-se ao
tempo dos povos antigos, de civilizações tribais, onde a noção de tempo acha-se substancialmente
relacionada a fenômenos atmosféricos ou mesmo à estrela e aos satélites. Em Rocha, tempo mítico,
cíclico e da natureza estão inter-relacionados. Embora, por exemplo, as experiências passadas às
novas gerações sejam recriadas no interior destas últimas. A relação do homem com o mundo se faz
a partir da natureza. Por outro lado, Chauí (2001) nos faz entender que o pensamento mítico não é
de fácil compreensão quando o pretendemos analisar do ponto de vista teórico. Sob a ótica
antropológica, os mitos não são prerrogativas das sociedades antigas, mas também se fazem presentes
nas sociedades modernas e pós-modernas quando, por exemplo, atribuímos um “caráter mágico-
maravilhoso” a certas realizações no campo científico (Cfr. obra citada, p. 160), tais como a ida do
homem à lua, aos computadores e, de modo geral, às tecnologias a eles vinculadas. São exemplos
que nos possibilitam pensar nos imbricamentos existentes entre tempo e pensamento mítico. Parece-
nos óbvio que há um tempo histórico de premência de um entendimento mítico de mundo que,
contudo, não se esgota nos tempos de supremacia de civilizações que, sob nossa ótica, são
consideradas menos desenvolvidas e cujas bases de leitura e visão do mundo se fizeram
principalmente a partir e com base na religião.
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tempo pensado6 . Seguindo os propósitos deste ensaio, trabalharemos com a
idéia de tempo pensado em movimento dialético. Estamos apreendendo esse
movimento como decorrente de pressupostos filosóficos do materialismo his-
tórico dialético, que se contrapõe à concepção positivista de história para a
qual o conhecimento histórico é absoluto porque baseado em fatos. Além
disso, as transformações sociais são decorrentes da evolução que se faz de
maneira harmônica, silenciosa e decorrente de fatos que lhe deram sentido
porque elas deles decorrem. Os atributos harmônico e silencioso caracterizam
um modo de pensar a realidade sócio-histórica sem conflitos.

Segundo Chauí (1987, p. 26):

 o positivismo de Augusto Comte elabora uma explicação de transformação
do espírito humano, considerando essa transformação um progresso ou uma
evolução na qual o espírito passa por três fases sucessivas: a fase fetichista
ou teológica, na qual os homens explicam a realidade por meio de ações
divinas; a fase metafísica, na qual os homens explicam a realidade por meio
de princípios gerais e abstratos; a fase positiva ou científica, na qual os
homens observam efetivamente a realidade, analisam os fatos, encontram as
leis gerais e necessárias dos fenômenos naturais e humanos e elaboram uma
ciência da sociedade, a física social ou sociologia, que serve de fundamento
positivo ou científico para a ação individual (moral) e para a ação coletiva
(política). É a etapa final do progresso humano.
A positividade das relações histórico-sociais está na apreensão destas relações
de um lado da progressão de etapas sucessivas e qualitativamente superiores
às anteriores, bem sob o prisma de que aquelas relações se fazem de modo
homogêneo e harmonioso.

6 O tempo pensado que é linear, essa autora subdividiu em quatro tipos, que, de modo resumido,
descreveremos a seguir: linear teológico; humanista (o circular pensado e o linear vivido); o
relógio e o tempo mecanicista e o tempo pensado em movimento dialético. O linear teológico
foi organizado em função do cristianismo antes de cristo (a.C.) e depois de cristo (d.C.). O tempo
é concebido segundo uma sucessão contínua de momentos que devem conduzir os seres
humanos ao encontro divino e, por assim dizer, da verdade revelada. Em outras palavras, o
centro que marca a linha do tempo está voltado para o futuro, o juízo final. Cristo é o próprio
símbolo da liberdade que se faz pela perda das amarras das coisas terrenas, daí seu significado
para os homens. Por isso, tempo cristão e tempo histórico caminham juntos, pois os atos da
salvação só podem estar no tempo humano. O tempo humanista se caracteriza pela consciência
do homem sobre o mundo, tempo racional que se manifesta com a desestruturação do sistema
feudal e a conseqüente mudança de mentalidade sobre a condição de homem enquanto ser
pensante. O relógio e o tempo mecanicista se vinculam principalmente ao trabalho que tem
de ser medido e controlado para haver produção e, conseqüentemente, garantir a sobrevivên-
cia. Também é sinônimo de não desperdício e regulado pelo relógio que, para tanto, exerce
papel fundamental (cfr. obra citada, pp. 16 a 30).
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Com efeito, o tempo pensado sob o prisma dialético, ao contrário,
não se constitui numa linearidade sucessiva de acontecimentos regulares e
mecânicos no tempo e no espaço que evoluem uns sobre os outros, tradu-
zindo a idéia de progresso. Compreende a história como processo, movi-
mento que se realiza de maneira dinâmica. Neste sentido, tempo é proces-
so, porque tempo e história são indissociáveis. Segundo Neto (1998, p. 54
e 55), fazendo uma leitura de Marx, sobre sua concepção de história, des-
taca que esta está estruturada em seis categorias que sustentam a história:
“primeiro um processo objetivo; segundo medularmente contraditório; ter-
ceiro, no qual concorrem sujeitos coletivos; quarto, que, determinados
socialmente, atuam com diferentes graus; cinco, consciência e; seis, com
teleologias diversas”. Para ele, em outros termos, trata-se de um processo
que é objetivo porque comporta uma processualidade específica que pri-
mariamente independe das representações que dela façam os sujeitos, ou
seja, há uma dinamicidade social que existe independentemente dos sujei-
tos sociais e do que eles pensam sobre ela; é nuclearmente contraditório
pelo fato de conter tensões decorrentes de interesses sociais contraditórios; é
um processo feito de sujeitos reais que, como grupos sociais, acham-se
vinculados em torno de interesses comuns; certos sujeitos conduzem ações
que lhes são impostas como possibilidades e que se manifestam em certas
oportunidades; são sujeitos que atuam conscientemente, pois possuem
conhecimento sobre os limites e possibilidades de suas ações e, finalmen-
te, é um processo marcado por atenções e ações de sujeitos segundo suas
intenções e finalidades (1998, p. 55).

O movimento que é dinâmico em relação às diferentes forças produ-
tivas quer sejam elas materiais ou intelectuais, contêm no seu bojo o princípio
da contradição. Permitindo que as transformações não se manifestem de for-
ma conjunta e homogênea, mas sejam expressões daquilo que é inerente a
essa dinâmica social e suas características, decorrentes de seu modelo de pro-
dução. Dinamicidade que caracteriza mudanças sociais feitas por rupturas,
por conflitos, por recomeços, nos impõe uma noção de tempo histórico que
pode ser de longa duração e, às vezes, imperceptível se não estivermos aten-
tos para procedermos à sua leitura com os “instrumentos” de que dispomos
para captá-la. Do grau da posse desses “instrumentos” depende o olhar e a
apreensão que podemos fazer da realidade. Assim, o lugar e o tempo histórico
e neles as possibilidades de formação, de conhecimento, bem como de infor-
mações às quais podemos ter acesso, definem a percepção que temos ou não
da dinâmica social em qualquer parte do mundo. Importa reiterar que estamos
nos reportando a um tempo que é concreto, porque vivido embora nem sem-
pre perceptível, ainda que tenhamos consciência dele, nos alerta Neto (1998),
por meio de Marx.

Revista Diálogo Educacional, Curitiba, v. 5, n.14, p.135-145,  jan./abr. 2005.

Sobre a permanência de práticas pedagógicas ao longo do tempo histórico



6

Sobre a permanência de práticas pedagógicas no tempo

Inicialmente importa esclarecer em que sentido e por que estamos
usando o termo permanência. Não caberia outro sentido em primeiro lugar,
senão o etimológico, que se refere ao estado, qualidade de permanente; perse-
verança, continuidade, constância (FERREIRA, 1986, p. 1313). Decorrente deste
e, em segundo lugar, para significar a déia de contradição no que diz respeito
àquilo que conservamos e que permanece em nossas práticas educativas atu-
ais, porém, mantém vínculos com elaborações e práticas pedagógicas de tem-
pos e lugares pedagógicos distintos dos que vivemos hoje, imerso que esta-
mos, para muitos, num mundo e tempo novos e de inovações pedagógicas.
Afinal, como admiti-las se os tempos são outros? Indagam aqueles que não
vêem sentido na história.

Certamente Suchodolski (2000) nos ajuda em muito a pensar, embora
seu estudo não possa ser caracterizado como uma abordagem histórica do
pensamento educacional sob a ótica do que estamos entendendo da história
enquanto movimento dialético, especificamente uma passagem de sua obra
contribui sobremaneira. Referindo-se ao rico patrimônio constituído pelo pen-
samento pedagógico e à sua tentativa de agrupá-los de modo a reunir autores
de posições diversas, ele assim se manifesta:

delinearem-se assim quadros muito diversos da pedagogia moderna. Esses
quadros têm, sem dúvida, valor didático, pois ao classificá-los de modo
distinto evidenciaram múltiplos aspectos das diferentes posições pedagógi-
cas; isto pode contribuir para a compreensão de um fato histórico, a saber:
que as posições pedagógicas defendidas nunca foram homogêneas, no
entanto, quer pela genealogia, quer pelas suas repercussões, revelaram
sempre numerosos pontos de contato (SUCHODOLSKI, 2000, p. 13).

Com efeito, se trata de fazer um exercício reflexivo visando a enten-
der a razão do porquê de práticas com características ditas tradicionais, por
exemplo, permanecem se mantendo na história e, ao mesmo tempo, revelan-
do essa não homogeneidade assinalada pelo autor. Importa pensar sobre o
que se mantêm, em termos de atributos, levando em conta os pressupostos
teórico-filosóficos que as sustentaram.

Para este autor, a pedagogia da essência se refere a uma forma de
educar calcada em pressupostos cuja centralidade está em formar o homem,
de um lado assentada em princípios vinculados estritamente ao mundo das
idéias (o espírito pensante) e, de outro, à imagem e semelhança de Deus para
que o homem pudesse alcançar a “pátria celeste”. A primeira tem sua tradição
em Platão e a segunda em São Tomas de Aquino. Para Platão
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a educação do pensamento pode recorrer à observação sensível das coisas
e ao estudo dialético das opiniões; o que todavia, não dá o conhecimento
verdadeiro; o conhecimento da vida do mundo imutável da idéia só é possível
como reminiscência da vida que o pensamento observou nesse mundo, antes
de minar o corpo e de surgir entre os reflexos das coisas. De modo idêntico,
a educação atinge os desejos, os hábitos, a vontade; mas as decisões
definitivas relativas ao bem e ao mal, provém do mundo ideal, a que pertence
o pensamento.(....) (SUCHODOLSKI, 2000, p. 16).

As esferas do bem e do mal, por pertencerem ao domínio do pen-
samento, e, por isso, ao mundo ideal, são esferas que se situam no universo
não concreto, não material e é por isso que aí deve incidir a educação verda-
deira na medida em que só ela pode atuar nesse mundo particular que só o
homem possui. Assim, a educação verdadeira é aquela cujo propósito é perse-
verar sobre o pensamento, sobre as idéias, neste sentido, sobre a essência
humana, em oposição a tudo que é material. O pensamento, por ser a repre-
sentação do espírito por excelência (espírito pensante), também o é da razão
e sentido da vida humana na sua plenitude, que se vincula no dizer desse
autor às forças do outro mundo que o homem tem dentro de si.

Para Suchodolski (2000), o cristianismo desenvolveu e reforçou essa
concepção de Platão sobre a educação para a essência humana, acentuando
ainda mais a oposição entre a educação para o aperfeiçoamento espiritual e
àquela relacionada à vida material, portanto, à existência. Entretanto, não seria
Platão o inspirador de uma pedagogia da essência de São Tomás de Aquino
que, embora não compartilhasse com as idéias excessivamente ascéticas de
Platão, não as desprezou por completo, principalmente porque, para o cristi-
anismo, o homem deveria seguir sendo educado no sentido da direção da
pátria celeste. São Tomás, contudo, entende, a partir de Aristóteles, que esta
não se trata de uma questão simples. Não bastaria educar diretamente para
Deus sem antes educar o pensamento (forma)7  que, por sua vez, educa o
homem (matéria). Educar o pensamento significaria perseguir a moral do pon-
to de vista da conduta humana, por exemplo, em termos de desejos, de hábi-
tos, no sentido de recriá-los, uma vez que o homem, sendo dotado de corpo
e de espírito, pode ser mudado. Mas tais mudanças dependem de sua vonta-
de, porque está ligada ao pensamento, havendo por isso uma forma para
cada homem. Neste particular, o que mais chama atenção em Aristóteles, e
conseqüentemente para São Tomás de Aquino, é que embora haja uma forma
para cada homem, ou seja, uma forma de pensar, a tarefa de educação consis-
te em atuar da mesma maneira em todas as formas. Trata-se de educar a todos

7 Forma e matéria, segundo Suchodolski, são abstraídas de Aristóteles, “para quem a forma é
ativa e duradoura e  a matéria, ao contrário, é passiva, variável e neutra” (obra, citada, p. 17).

Revista Diálogo Educacional, Curitiba, v. 5, n.14, p.135-145,  jan./abr. 2005.

Sobre a permanência de práticas pedagógicas ao longo do tempo histórico



8

de maneira idêntica, ainda que se admita que cada homem tenha uma forma
ou, se quisermos, para usar um termo atual, seja uma individualidade pensan-
te, sem descurar que esse pressuposto de formação tem em vista a preparação
do espírito humano para alcançar o reino de Deus. Trata-se de um princípio
que incide sobre a organização do ensino e possibilita abstrair alguma noção
sobre a prática pedagógica em termos de atuação de uma única maneira sobre
um grupo diferenciado de pessoas.

Essa orientação é um exemplo de uma característica de permanência
da pedagogia tradicional na escola atual que remonta, por meio desse último
pensador, ao século XIII. Reitera-se ser esse um princípio da pedagogia tradi-
cional essencialista em sua versão cristã, que se mantém na trajetória histórica
da escola de modo mais visível, digamos assim, com a constituição dos siste-
mas nacionais de ensino. Para Saviani

A constituição dos chamados “sistemas nacionais de ensino” data de inícios
de século passado8 . Sua organização inspirou-se no princípio de que a
educação é um direito de todos e dever do Estado. (.....) A escola surge como
um antídoto à ignorância, logo, um instrumento para equacionar o problema
da marginalidade. Seu papel é difundir a instrução, transmitir conhecimentos
acumulados pela humanidade e sistematizados logicamente. O mestre-escola
será o artífice dessa grande obra. A Escola se organiza, pois, como uma
agência centrada no professor, o qual transmite, segundo uma gradação
lógica, o acervo cultural aos alunos. A estes cabe assimilar os conhecimentos
que lhes são transmitidos. (...) Ao entusiasmo dos primeiros tempos suscitado
pelo tipo de escola acima descrito de forma simplificada, sucedeu progres-
sivamente uma crescente decepção. (...). Começaram, então, a se avolumar
as críticas a essa teoria da educação e a essa escola que passa a ser chamada
de escola tradicional (1987, p. 9 -10).

Vale lembrar que a escola que é organizada segundo a lógica dos
sistemas nacionais de ensino é a escola moderna por excelência, a escola
seriada que se embasa na idéia de “atuação da educação da mesma maneira
em todas as formas”, que nada mais significa do que um princípio de homoge-
neização que se traduz por meio de agrupamentos de alunos da mesma idade
e etapa de aprendizagem. Embora esse princípio organizativo tenha suas raí-
zes em idéias de São Tomás de Aquino, os pressupostos de formação humana
são outros, como podemos depreender dessa passagem de Saviani. Eles estão
centrados numa dimensão existencialista humana, portanto, contrária à essen-
cialista cristã. Esses são exemplos que nos permitem pensar sobre o que há de
diferente numa denominação que tendemos a usar generalizadamente sob um

8 O autor está se referindo ao século XIX.
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mesmo sentido. Ao mesmo tempo, depreende-se uma contradição dada pela
natureza de ambas, essencialista versus existencialista, marcada logicamente
por seus pressupostos teórico-filosóficos.

Nunca é demais dizer que qualquer pedagogia, antes de manifestar-
se por meio da organização do trabalho pedagógico, existe enquanto concep-
ção, portanto, na expressão de determinadas idéias pedagógicas, relativas, por
assim dizer, ao campo do pensamento pedagógico ou se quisermos à filosofia
da educação que as têm expressado historicamente sob diferentes aborda-
gens. Dizemos isso para corroborar não só os pontos de vista acima descritos,
como para dizer que, mesmo a chamada pedagogia tradicional da época da
constituição dos sistemas nacionais de ensino, não tem hoje o mesmo sentido,
levando em conta seus ideários de formação que estão relacionados funda-
mentalmente a uma formação de cidadania, a cidadania burguesa. No caso do
Brasil, o referencial de formação de cidadania é à francesa, aos moldes locke-
ano, em função da ascensão da burguesia na Europa a partir do século XVIII,
que se pretendia ilustrada e esclarecida. No nosso caso, quando fizemos um
arremedo disso por meio de políticas educacionais na Primeira República, foi
visando a um ideal de formação no qual a formação para a cidadania se
articulou a um ideal civilizatório de construção de Nação brasileira que preci-
sava identificar-se enquanto tal. O ideal de civilização não se reportava à
burguesia até porque não era possível falar dela enquanto classe consolidada
no país naquele período histórico. Evidentemente que esse ideal era de tornar
o povo civilizado, porque estava mal educado e ignorante, não dominava a
língua portuguesa, ora por ser analfabeto, ora por ser estrangeiro (CARVA-
LHO, 1998). Neste universo, admitamos que o papel do professor e a organi-
zação da escola sejam os mesmos descritos por Saviani, contudo, os pressu-
postos de formação são distintos. Aqui nos deparamos novamente com a idéia
de permanência e, portanto, de contradição da pedagogia tradicional. Pode-
remos fazer este tipo de raciocínio em relação aos dias de hoje, quando dize-
mos que o professor ou a escola é tradicional, contudo, os ideais de formação
(aluno crítico, criativo) são completamente distintos dos da Primeira Repúbli-
ca, dos explicitados no Ratio Studiorum, para não nos alongarmos.

A permanência em oposição com o que foi modificado no tempo e
espaço históricos também se vincula à estrutura de longa duração na qual está
assentada a escola. Ela também representa o peso do passado que se prolonga
e interfere no movimento de mudança do fazer docente que, por sua vez, se
efetiva na inter-relação com as forças da tradição que perduram nas práticas
docentes (AGUIAR, p. 42).

Parece-nos óbvio que a contradição está presente no movimento
porque nos referimos a questões concretas que se efetivam em certas condi-
ções objetivas que, muitas vezes, dificultam que nos distanciemos do aqui e
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agora, a fim de que possamos ter o entendimento sobre o lugar e tempo nos
quais atuamos.

Considerações Finais

Não nos parece possível entender práticas pedagógicas seja em que
tempo e espaço histórico forem, sem que elas estejam devidamente situadas
quanto a esses referenciais. Principalmente porque elas não se originam sem
os pressupostos que lhes explicitaram e lhes deram sustentação filosófico-
teórica. Do contrário, estaremos negando a possibilidade de avanço e, por
assim dizer, de elaboração de novos conhecimentos, neste caso, em particular,
de novas idéias pedagógicas.

Certamente, o que constatamos hoje em termos de prática pedagógi-
ca e caracterizamos como tradicionais, jamais o serão se recuarmos na história
e buscarmos em seu devido tempo os princípios das pedagogias assim distin-
guidas. Podemos depreender do breve exercício reflexivo realizado que o que
pode ser chamado de tradicional em termos pedagógicos, ainda que numa
aproximação bastante elementar como a que aqui fizemos, possui elementos
diferentes em seus pressupostos, levando em conta que nenhuma prática é
desprovida de concepção, mesmo que ela seja inconsistente.

Mas como ficaria então a prática pedagógica se é ela que espelha
esse tipo de caracterização? Parece-nos que deveríamos buscar a resposta nos
próprios pressupostos formativos em inter-relação com a prática que conside-
ramos tradicional, para buscarmos encontrar, por meio da reflexão teórico-
prática, quais são os pontos de contato que ela mantém com a pedagogia
apregoada na criação dos sistemas nacionais de ensino, por exemplo, e que
nos chega com as políticas educacionais republicanas de escolas para todos
por meio dos grupos escolares cuja prática pedagógica desenvolveu tendo
por base o método intuitivo.

Feito esse exercício, certamente seremos levados a concluir que a
prática em evidência possui elementos, tais como: o diálogo, ou seja, a inda-
gação, a atividade que só tem sentido se contiver a primeira. Elementos esses
que por si só relativizariam a compreensão de que a escola organiza o traba-
lho pedagógico como uma agência centrada no professor. Ainda que esta em
muito possua de desdobramento curricular formal a gradação lógica, ela su-
perou concepções e, conseqüentemente, práticas educativas consideradas tra-
dicionais.
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