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NDÉNCIAS PEDAGóGICAS EM EDUCAÇÃO

Maria Luisa Amorim

"'ti .onvidada a falar no encontro de Estudantes de Pedagogia
( \ li' I, Que se realizou em Crateús, sobre as tendências pedagó-
I -m _ducação,

1'110 caráter de nossa sociedade brasileira, capitalista, burguesa,
I 111 ('.' ofremos as influências da visão do mundo Que se adequa

11 o idade. I!, pois. necessário Que compreendamos as influên-
11 110 fremos. o Que somos levados a tomar como o corretó,
I 1111 que possamos conscientemente assumir um papel significativo

111 11\1, ~ trabalho pedagógico cotidiano, Nós. professores, sofremos
nf'luências e tendemos a repassá-Ias aos estudantes,

lareza de nosso papel diante do homem que formamos. do
111111111) que queremos construir é fundamental para que possamos
1111 \ 111 nd r e cumprir o papel histórico que escolhemos désernnénhar.

ue tipo de homem desejo?
ue mundo quero ajudar a construir?

individualista, competitivo, especialista, adequado a essa
til I dude de mercadorias. c1assista e injusta ou o coletivista, coope-

1111 VI), .orn visão de conjunto, que busca uma nova ordem social sem
"I''' ores e oprimidos?

Compreender nosso papel político enquanto educadores é fun-
.1'"111'111 ti; e eu estarei já a discutir uma tendência pedagógica que
1111 \ • d envolve em nosso meio Convido-os, pois, a uma reflexão

11111 ~ ) 110 história. Demerval Saviani pode nos ajudar a fazer esse
I 1111 11( Il bre nossa prática social pedagógica. Nele busco uma linha
IlIlIdoforo de pensamento que procurei enriquecer com outros edu-
I "111ft,, como Paulo Ghiraldelli Junior e José Carlos Libâneo.
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Identificamos claramente as tendências: um momento r VII"I

cionário da pedagogia burguesa, hoje conhecido como tradici n ti, ti
cunho conteudístico e finalista; outro momento revisionista '011"

cido como escolanovista, de cunho metodológico; outro mom '111"

reacionário conhecido como tecnicista de cunho autoritário c 1111111

pulador; e uma nova vertente que surge da esperança révoluci 1I11 11

de cunho dialético, no desejo das possibilidades libertadoras d,
mocráticas .

Conversemos mais devagar:

Essa sociedade burguesa, que conhecemos hoie, teve seu mo
mento revolucionário quando se impôs contra a ordem feudal, ar!
tocrática. Nesse momento, Quando de classe emergente. a burgu .Iu
se toma revolucionária, ela precisou disseminar uma visão de mundo
que transformasse seus servos em cidadãos. Ela soube dizer Que
privilégios sociais eram históricos e não naturais ou divinos como n
ordem feudal à Qual ela se rebelava. Nesse momento os idt610g ,
burgueses lutaram por uma igualdade entre os homens e contra ,
privilégios de classes. Foi então Que ela reivindicou educação par I

todos já aue todos eram essencialmente iguais.
No boio das idéias revolucionárias burguesas. métodos de ensi-

no surgiram: já no início. Comenius, século XVII. o pai oficial da
Didática precava em sua Didática Magna. "a arte de ensinar tudo a
todos". valorizando a introdução de estudos científicos e da língua
vernâcula: Rousseau. sec. XVTTT. se rebelou contra a velha sociedade
que corrompia a todos e disseminava a idéia de uma educa cão natu-
ral canaz de favorecer a viver na nova sociedade contratual livre aue
se forjava. Uma vez classe triunfante a burguesia precisava estabe-
lecer-se e formar seus Quadros; foi então que, no século XIX, com
Herbart, os cinco passos fcrmais de ensino foram disseminados.

O Método de Herbart é hoje considerado tradicional; mas é
fundamental que o compreendamos e mais ainda o seu significado
social e político. Fica mais claro. para nós, a percepção da impor-
tância do saber como instrumento de libertacãc: perceber como o saber
é capaz de potencializar a luta dos oprimidos. Saber é instrumento
de poder; isso quem nos ensina é a própria história.

O método de Herbart consistia no que ele chamava de cinco
passos formais: 1.0 recordar a lição anterior; 2.° apresentar o conhe-
cimento novo; 3.° comparar o novo com os outros conhecimentos
velhos; 4.° identificar fenômenos correspondentes; e 5.° aplicação
do aprendido através de exercícios e lições de casa.
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I I l r i um método extremamente eficiente que aprende-
1111111 " 'I', influenciados pela escola nova, que surge posterior-

11111 'I ice uma falsa dicotomia entre o novo e o velho.
I ," IIIHl I método tradicional foi extremamente eficaz. Nós

" 1110 onhecimento disso: muitos de nossos avós passaram
I minha, por exemplo, tinha até o 5.° ano primário, feitos

iollnha do Iguatu: falava, escrevia e se expressava com
N iabemos que a escola tradicional era eficiente na trans-

"do ionteúdos de ensino. Não a estou pregando; acho que
1111111 111'01' dela, a lição política da importância do saber e mesmo

I 1111111 lições metodológicas, limpando, com a clareza que temos
I I, 111111 o evolução dos tempos, aquilo que ela tinha de pernicioso.

li" IIUI , por exemplo, que a repetição é fundamental para a apren-
I I1 '111; ramsci mesmo insiste sobre isso; a disciplina, o rigor, o
I I1 () '00 fundamentais para a aprendizagem. Tiremos, pois, o

I'" lu tem de mecânico, de primitivo ou castrador. __
I 'tomando, a disseminação da escola para todos teve na pró-

1'1 (I .strutura social seu impasse. As classes subalternas, que par-
IIi I' rrarn da escola. aprendiam também a reivindicar direitos. Isso

111111 'çou a ser desinteressante. Adam Smith, economista e ideólogo
11111 guês, começou a perceber o poder da educação e recomendou que
11 l' cola favorecesse o saber em doses homeopáticas para as classes
ubulternas ,

e [onh Dewey, século XX, o educador e ideólogo da burguesia
onquanto classe dominante. Sua pedagogia da Escola Nova veio
.hamando de retrógrada a pedagogia que se inspirou em Herbart e
nlé mesmo chamou de ultrapassados e anti-científicos os métodos
empregados na escola. _

Dewey veio com a idéia de natureza, de democratização da es-
cola e da sociedade. E foi esse o momento em que a escola burguesa
deixou de ser democrática. Ele veio pregando não mais a igualdade
entre os homens mas as diferenças individuais; não mais o estudo
através do esforço, mas a idéia de interesse esforçado: é necessário
satisfazer as necessidades e interesses individuais. Essa questão
mascara a questão das classes sociais: os interesses e necessidades da
burguesia são interesses e necessidades opostos .. antagônicos e incon-
ciliáveis aos interesses e necessidades do proletariado. Dewey es-
conde isso. Vem falar da necessidade de uma endosmose social (da
passagem sem luta de urna para outra classe) corno se isso fosse his-
toricamente possível. As classes sociais se conflituam, não se integram.

Em termos pedagógicos as idéias de Dewey muito favoreceram
a um esvaziamento dos conteúdos. Não mais se estudava, por exem-
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pio, a geografia ou a história mas de do Iciais. Isso enfraquece bastante o' e I?o o ~ntegr~do, o IlItllI

saber elaborado mas em no d nsmo .Nao mais se tran 111 I I

mentava, se vivia, s~ refaziam~abeere~o;~sa~~~o.d~.sativos, "( I' I

Foi com isso que a nossa e ': teia izava o nS!II\!
postura pedagógica Enfati' g ~açao aprendeu a fundam '11111
t d . zar o interesse do alu Irato em etrimento de toda I . . no: um a uno d,
de política: uma coisa é a e~:~a co etiVlda~e. ?istinguir p 01 11

problemas não pedagógicos E' I outra coisa e a estrutura I 11
cia, analfabetismo, evasão ~scol:r ~ãa;o r~~~eos probl,e~as de r p I 11
A quem o sistema serve? A p mas político-pedag (11

E t . . . quem queremos servir?
n re os brasileiros, Anisio Teixeira L '.de Azevedo, disseminaram as idéi d ' ourenço Filho, Fernumln

r t" I elas ewevanas entre ' A I
,I. e que muitos desses educado . - nos. cr 'l 111
xeira , O ingênuo vai aqui res, Ingenuamente, como Anisio 'I "
t ,. d Ul por conta da fragilid d deonco eweyano que ilud I d a e o arcab li '11
curso da democracia ma e e_a u ~ quanto ao político social no dl
coerente os problema's pe~ n~o. articula numa visão totalizadora
renço Filho, pelos seus prés~f~~I~~s ~~s lroblemas estruturais. L li

parece ter servido mais consci I a ura de Vargas nos anos O" nscíenternente à burguesia
Nos aqui no Ceará capital e interi f .Lourenço Filho Seus cham d tenor, so remos a influência de. a os estes ABC servia di .

quem estava apto ou não para ser lf b' r d m para iscnrnmar
sem se observar, na parar' aTa e iza o em nossas escolas; iss
materiais de vida que favorecia erna Ia dos testes, as condições

A d .. m a um melhor ou pior desem nh
ntes e viajar para este encontro, telefonei a . pei o.

professor Moacir Teixeira de Azuiar (q um tio meu, o
no ~e!rá vai um dia registrar ;ua pass~;~~~m a~:rt~~:, .a educação
precisao o ano da aplicação dos testes ABC p. I~dagar com
lembrava exatamente mas deu valiosas . f aqUl_entre nos. Ele não
Nova em nosso Estado que sua mernó I? ormaçoes sobre a Escola
ciosas e passo então a relatar o q ona ~uardava. Achei-as pre-ue consegui guardar.

A ~eforma do ensino no Ceará com a introdu -
Nova, fOI em 1922 no governo J tl d çao da Escola, us iruano e Serpa que t
nosso estado, Lourenço Filho. Deu-s _ rouxe, para
Normal, dentro da mentalidade d se. entao~ a reforma da Escola
Montessori, Decroly e Dewe N:S::c~lanovlst~, c?m as idéias de
primeiro levantamento estatísri~o b epo~a, foi JeIto no estado, oC so re a instrução

om a morte de [ustiniano de Se L . .
apoio político e vai embora par~ o sul ra

, ,our:nço Filho perde seu
apenas sob a iniciativa de I d o pais, ficando a escola nova
poucas escolas experimentais ap;~~sa e~it~~Usadeptos; restringe-se às
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111 I , ti 1- C a restauração da Escola Nova no Ceará, ainda
1\ 11 v 1 p rticular do professor Filgueiras Lima na fundação,
I I ,11 I I, ti olégio Lourenço Filho.
I pllV'ro de Carneiro de Mendonça destaca-se o educador

I I' ti. ' usa, diretor da Instrução pública. Moreira de Sousa,
"I 1\ \ uuumente, a escola nova destinando-a ao meio industrial
I 1\1 I I' .llzar um ruralismo pedagógico, adaptando-a ao meio rural.'

1\" parece, mais adiante ele percebeu sua ingenuidade. Mas,
I I 1'\1 '11, roi fundada a Escola Normal de [uazeiro onde se des-
1111 11 fi rura da professora Amália Xavier, do próprio Juazeiro .

111 lu no início da década de 30, realiza-se no Ceará um Con-
II Nacional de Educação onde já aparece o debate que se pro-

I 11 11 11 ~ os anos 60: o escolanoviano católico e o escolanovianó
I1 111 I r trás dessa polêmica nitidamente aparece a briga dos in-
I I es da escola pública X escola particular. A igreja defendendo
I . rola particular, seus colégios formadores da elite e educadores

11111 fi is ao espírito antic1erical da escola nova, reivindicavam a es-
"li I ública para todos. Em termos de Brasil citávamos Anísio Tei-
\'11 I; aqui no Ceará, naquela época, D. Helder Câmara tentava

\\111 .iliar os interesses da igreja, sua doutrina, com a escola nova.
Uma professora que em Fortaleza teve um grande destaque foi

I), Zilda Martins Rodrigues, fundadora do primeiro jardim de in-
I nela no Ceará, em sua própria residência. Mais tarde, ela foi uma
da pessoas responsáveis pela criação da conhecida Cidade da

riança, escola pública pré-primária, escola novista. D. Zilda ainda
vive hoje e desde os anos 20 participou da história da Educação
de Fortaleza.

Nos anos 50 foi Secretário da Educação do Município, o pró-
prio professor Moacir Teixeira de Aguiar, que nos dá este testemu-
nho. Seu trabalho, foi no mesmo espírito da época, de desenvolver
a escola nova noS grupos escolares públicos; neles trabalhou na apli-
cação do método de projetos (Dewey) que Anisio Teixeira trouxera
dos E. E. U .U. para o Brasil. Realizou o segundo levantamento es-
tatístico da instrução, limitando-se a Fortaleza. Devem, pois. estar
registra dos índices de evasão, repetência, condições sociais e econô-
micas das famílias das crianças, etc. Esta pesquisa visava favorecer
índices para relacionar nível intelectual com situação sócio-econômica
dos alunos. Nessa época estavam em voga os famosos testes de
Binet e Simon, que foram adaptados às condições brasileiras. (Ob-
serve-se aqui o perigo da legitimação da discriminação social, res-
paldada por uma determinada abordagem científica).
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Nos anos 50-60 ocorre no Ceará uma cisão da escola nova, II
um lado, o Professor Filgueiras Lima, com Decroly e Dew y; I
outro, o Professor Lauro de Oliveira Lima, introduzindo [ean riu I
o trabalho do P,rofessor Lauro de Oliveira Lima teve repercu I"
por todo o Ceara. Ele trabalhava na direção da Inspetoria Secclon 11
d~ Fortaleza e promoveu diversos cursos pela CADES, para o lI' I
feiçoamento de professores. Foram, então, divulgadas as Iarnosn
dinâmicas de grupo. Ele escreveu diversos livros e especialm '111

a Esco~a Secundária Moderna, que reflete muito o que entã 111

produzido.
E~ n?s.so conhecimento sobre o professor Lauto, registram I

valor histórico de seu trabalho, mas apesar da inteligente perc pt;11I1

dos problemas so~iais do seu tempo, ele nos apresenta soluçõe 111

t?dologlcas piagetianas que deixam a desejar na abordagem de tol'
hdade do problema pedagógico. Em 64, com a ditadura militar "
tra?alho foi interrompido no Ceará; no Rio de Janeiro, ele p;
guru com uma escola experimental piagetiana destinada à clu
burguesa.

Ao lado do Professor Lauro, destaca-se a Professora Luiza Teu
doro que na década de 60 prestou relevantes serviços ao Estado 11 I

c?ordenação ~a elaboração do conhecido Livro de Professora, de
tinado ~o ensino nor:nal. Luiza escreveu vários textos didático
par~ cnanças , Postenormente, ela se atrai pelo pensamento de Paul I

Freire dos. anos 60 e vincula seu trabalho à educação popular. Atu 11
mente muito conhecida entre nós é a Cartilha da Ana e do Zé p I

ela coordenada ~o~ o vinco de sua marca: essa cartilha represcnt ,
uma grande sensibilidade pedagógica e teve muita aceitação no m io
rural para onde foi especialmente escrita.
, Estas foram as informações que em conversa consegui colh I

junto ao professor Moacir T. Aguiar.
, A sofisticação dos métodos pedagógicos no Brasil atingiu a um

chmax com a tendência tecnicista em educação. Nós no Bra 'li
como paí~ d~pendente economicamente dos EEUU, sofre~os tamb n:
a. depende~cla cultural do que é produzido lá. O enfoque bebavio
rista, manipulador, que vê o homem como coisa tendo se de n
~olvido naquele .país, veio para nosso meio pedagógico nos plane
j~me~tos do ensino, ?a .buro~rá~i~a el.aboração de objetivos op r I
cionais, no uso das técnicas individuais e socializantes do ensin
nas. formas fec?adas e fragmentadas de encarar o conhecimento m
butido na avaliação pseudo objetiva.

. V~io com Mager a estúpida mania de elaborar objetivos c m
determinados verbos ditos "fechados", isto é, dessem margem I
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1111"'1'1' rações, numa pseudo objetividade. Importava forma-
.•li I v " planos, determinando autoritariamente os co~por~~-

111' plTUOOSe provendo condições manipuladoras de eVldencla-
\I mportava a reflexão sobre as finalidades da educação, a

111 1111 ,,11 1111 , ou deixávamos de atender -- porque estavam fora

,"I "
\I ' m Bloom, também norte-americano, uma fundamentação

111 li I I <1u avaliação. Os aspectos afetivos, cognitivos, pslcomo-
111 IIII .undo uma falsa noção de totalidade; toma o indivíd~o

I I , 11111 100 sem estabelecer a devida conexão com o todo SOCIal
I', 1

11
I' uu tratar o contexto não é objeto de uma pedagogia

I 1111" Mil', a quem serve uma pedagogia neutra? Exatamente a
11 111 li 11) lnt ressa questionar o contexto. Não há pensamento neutro

pensamento matemático! Quem fica com a menor
c1uído, bem sente isso.

I 'P 'oagogia tecnicista que tomou por base o modelo das
"'1' 11 I Ira as escolas está se~d~ superado. ~ bom que a gen~e
I I, qll' e começou a questioná-Ia com o ~lm da dtt~dura nu-
II' 'li" 111 essa tendência melhor serviu. A ditadura se Implantou
111 1111 para favorecer um modelo econômico q~e exigiu p~ra o

, I1 ulvim nto do capitalismo uma tecno-burocracla que efetívasse
11«1, pura uma melhor acumulação do capita~. Para alg;tns edu-

1'1 'lu está sendo questionada de forma radical: quer dizer, com
1111'111 n 'ão da razão de ser dela. Por muitos, pela insatisf~çãO,
I•• I IIg ltl • de suas fórmulas. Outros, e aí devemos ter CUIdado

1111 11 til!' vai se delinear, estão a. procurar nova~ f~rmas de_ ade-
I"'''. \11 1\ is caminhos do desenvolvlme~to. do cap1Íah~~o. Nao te-

,,1.,"1111 ti ',vida. Paira um discurso soclah7ador e con~II.lador d,e um
,,111 unp sível entre as classes: o popuhsmo pedagoglco esta pre-

111
IV'I11 os tempos de Nova República, de liberaç~o burguesa.

\11 I '1\1 ' dúvida de que vivemos um momento de maior democra-
,I/III,IU): mas democratização da burgu~si~, As classes subalternas,
'I1111lido " revoltam (vejam as greves: direitos d~ rrabalhador) mes~o
li" NI v I República, têm diante de SI a repressao: ~s canh~es, ~stao
1'"1 I' rt (a manifestação dos trabalhadores petroleIros no ímcio de

1'1 1 rt ta isso).
I [uc lado estamos?
l'nul Freire voltou e recomeçou a trabalhar. Voltou com a

\lVII R pllblica que precisava se legitimar politi~amente. Paulo
I1 I , que serviu em determinado momento ~efo:nllst,a a essa SOCle-
t1,,,h 'anos 60 de Goulart), evoluiu, e serviu a SOCIedade em pro-

I',dllr ç------
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BCH-PER\OO' o'
cessos de revolução socialista. Ele nos ajuda a encontrar carnluhu
para uma nova postura pedagógica aliada aos interesses das cl I

oprimidas.
Neste momento, o trabalho de Paulo Freire tem sido J1111 li.

criticado. Mas essas críticas se dirigem ao que ele realizou no' 1111'

60 quando sua visão de sociedade ainda carecia de uma anális - I,
estruturas econômicas que a constituem. Ele já nos falava em 'I I
cidade, mas sua visão de criticidade ainda não estava dialeticarn 11\1

fundamentada. Muitos o criticam como último rebento da cs '01,
nova; ao que ele rebate: meus críticos esquecem de que não m 11

De fato, ele prosseguiu na teoria e na prática. Ajudou a socie 1111
em processos de libertação: Moçambique, Guiné Bissau, Nicará 11 I.

etc. Podemos criticá-lo talvez pela falta de rigor acadêmico. O ((11

por isso o criticam, desqualificam o valor das possibilidades do qu
é capaz de desencadear a prática de sua proposta. E não pod n10
esquecer de que é a prática da verdade. Raro é aquele que tendo
se deixado influenciar por suas idéias, se envolvido com atividad
que sua pedagogia sugere não se tenha transformado em um que ,tiu
nador das estruturas sociais injustas e procurado com seu trabalho,
formas de colaborar para que novos caminhos de superação fo '1\1

encontrados.

Muitos identificam Paulo Freire erroneamente, como o educado I

anti-escola , Nada mais falso. Hoje ele nos diz que não podem
pensar em alfabetização sem pensar na escolarização corno um tod ,
O que ele questiona são as formas excludentes da educação "ban
cária", a seletividade implícita a ela, a elitização do ensino, a repr
dução da dominação. Percebe com clareza a politicidade do ato pc
dagógico, a limitação do trabalho pedagógico e as possibilidades p
líticas dele. O adulto analfabeto que marcou sua proposta peda
gica é o dado mais aparente de uma situação social injusta. Na u I

proposta pedagógica está implícita a necessidade de repensar a es
larização como um lado, a sociedade como um todo - trata-se d
direito à educação com diretrizes possibilitadoras.

Outros grupos de educadores entre os quais se coloca o prof '.
sor Dermeval Saviani, Vanilda Paiva, Guiomar amo de Mello, têm
mais rigor acadêmico e partem da sistemática análise histórico-dia
lética. Não percebo em que as posturas, em seus objetivos, se con-
traponham. Ambas compreendem a importância do saber enquant
instrumento de poder. Colocam-se contra formas espontaneistas, nã
diretivistas de educação. Compreendem a necessidade do esforço,
da disciplina para aprender. Aliam-se às classes subalternas; reivin-
dicam escolas para todos, a manutenção do aluno na escola; referen-

1111 interesses da maioria da sociedade-maioria essa explorad~,
pr priada no produto do trabalho produtivo e na produçao

1\ (l uuras podem não ser i?êntic.as. ,Estou apena.s insistin~o
, 11 ntica finalidade dos caminhos . RiOS que cammham para

1111 III\! o 'cano.
I \I 11' ntro que ora se realiza é importante como um momen:o

t I I' ' ' .pção das tendências pedagógicas em educação, no Ceara.
" 111 1\ do' experiências que vocês vivenciarn, dá muito bem para

Il'I"' ba isso: as leituras que realizam, o tipo de p!"o{essor que
I I 11 I po d trabalho pedagógico que incide sobre voce~, as ~eto~

111"1 11 -mpregadas, os processos de avaliação aos q~alS voces s
Iltll\l I 111 mais do que participnm ... É claro que muitas dessas ro-I' til lia de aula vocês superam: com os debates que promovem,

111 I' I\l vimentos sociais dos quais participam, etc, etc. !sso, en-
1" I' 11' fundamente o ensino. Não esqueçam que não ~ao so os

I II \11' que os influenciam com suas posturas e tendênCiaS pe~a-
"I It I Vocês são capazes (e como sãol) de cobrar um ensino
I 11\111. fazer com que nós educadores, estudemos mais. ~uas per-
111111 u sempre desafios que nos forçam a estudar mais. Suas
" '" upnções, quando seriamente colocadas, são propostas de tra-
I. tll\l1 -onjunto: podemos tomá-Ias ou não, mas elas se colocam na
IlItI ti ,li • . d ' t

'h nosso trabalho apaixcmante. Mas precisamos , ~ ins ru-
111 ,,111 para bem atuar. Instrument?s teóricos e metodolog1cos que
1111 Ijudam a construir um mundo livre.

.ho que todo educador que se envereda por esses caminhos,
d t d te - tem que buscar,

I 111 \(\1 ser antes de tu o um eterno es u an "
I I I' 'r ver fazer refletir sobre o que faz. Como vou ensma~ cn-, , - d de minhas
I I 1111 -ntc, se desconheço e não procuro a razao e ser, "
'\I(tti stações? Precisamos de subsídios da filosofia, da hlstona, para
IIlIlp .tcnternente ensinarmos o português.

orno quero ensinar de acordo com a realidade se desconheço
, I d'?

I hl l ria dessa realidade? Como e a se a.
, Acho que ao enveredarmos pela educação nos m~temos, num
uumdo de letras, de temas, de livros. Não podemos h~ar so co:

O' 'necessário ver até que ponto essas letras nos ajudam a \
11 r' li Iidade e agir sobre ela. Infiltra~o:nos num mu~do ~e p.rob e-
111 I' que são sociais, políticos e economlCOS. Eles estão ai: cnaJas

-m c cola crianças com dificuldades de acompanhar os e~tu os,
'1" c evadem etc. Temos que agir. Mas não podenJos. agir se:

1I i-umentos teóricos que iluminem nossa prática. PreCisamos a
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teoria-prática, realizar isso articuladamente. Precisamos de uma visão
do mundo totalizadora para articular a sabedoria fragmentada à qual
estamos expostos. Nessa sociedade onde cada um faz um pedaço da
coisa, perdeu-se também a noção do todo.

Na escola um diretor é escolhido, legitimado por uma formação
administrativa; outro profissional, supervisiona com seu "olho su-
pervisor": outro orienta, outro vai lá e ensina português, história, etc,
etc. Cada um cumpre um papel na divisão social do trabalho, na
estrutura autoritária. A estrutura é autoritária porque se mon-
ta na relação capital - trabalho. De um lado, os donos da produ-
ção, de outro, os que vendem a força de trabalho. E por aí vai ...

Precisamos compreender os determinantes estruturais de nosso
trabalho para, com a relativa autonomia que ele favorece, incidir
sobre a mudança das estruturas sociais injustas.

Hoje, na perspectiva de uma pedagogia histórico-crítica tor-
na-se fundamental estudarmos Gramsci. Preso pelo fascismo italia-
no, pôde, em difíceis condições. construir um avanço nos estudos
marxistas. Nele é imprescindível compreender o papel do intelectual
na sociedade, as possibilidades de interferência no processo de trans-
formação social, a compreensão da ideologia, da necessidade de ele-
vação do nível cultural das massas, da importância do saber como
instrumento de compreensão da razão de ser, da exploração e de
dominação, na busca de um novo nível das possibilidades de reali-
zação humana. Enfim, a clareza de poder intervir enquanto intelec-
tual orgânico das classes dominadas na busca de construir um novo
mundo sem exploradores ou explorados; um mundo em que vamos
ter o desafio de mantê-lo livre. E essa será uma outra tarefa.
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