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RESUMO

Nossa pesquisa aborda a atualidade da Escola Nova e suas implicações na
relação entre o trabalho e a educação na sociedade contemporânea. Partimos
da análise da atual escola capitalista, a Escola Nova, argumentando sua
permanência constante, tanto enquanto ideá rio e conseqüente modelo para a
prática pedagógica, como enquanto legislação educacional. Analisamos sua
concepção de educação e de trabalho e a forma como aproxima estas duas
práticas antes tão distantes. A união entre o trabalho e a educação, um novo
sentido libertário em educação e a compreensão da psicologia da criança são
as grandes contribuições do escolanovismo. Destacamos o primeiro ponto e
demonstramos o caráter revolucionário da maior corrente teórica da Escola
Nova, o pragmatismo de John Dewey, e sua tentativa em superar os dualismos
presentes na sociedade de classes, inclusive com procupações com o modelo
produtivo taylorista/fordista, que pretende superar. Neste sentido, a teoria de
Dewey se torna atual na mais moderna pedagogia da fábrica e da escola, a
Pedagogia da Qualidade Total, que incorpora diversas características daquela,
embora queira aparecer como teoria totalmente nova. Por outro lado, a
Pedagogia da Qualidade Total aprofunda as contradições presentes no corpo
teórico da Escola Nova, abandonado qualquer perspectiva libertária,
característica sempre presente no escolanovismo. Fundamentados no
materialismo histórico e na dialética materialista, propomos a superação deste
tipo de escola, revelando suas contradições e incorporando suas contribuições.
Se partimos das manifestações da escola capitalista, o fazemos somente por
ser ela a escola concreta de nossa época, porém não alimentamos qualquer
ilusão com a pedagogia burguesa nem com o modelo social que lhe dá origem,
mas, ao contrário, buscamos a construção de uma nova forma de
sociabilidade, o socialismo, na qual a formação humana seja omnilateral e livre.

Palavras-chave: trabalho, educação, emancipação.
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ABSTRACT

Our research try to show the actuality of New Education and its implications in the
relation between work and education in the contemporary school. Through the
analysis of the real Capitalism approach, we argue the permanence of New
Education as a group of ideas and consequently as pattern for its pedagogical
practice as educational law. Its conceptions of education and work, as well the way
it puts two practices side by side, when such practice were considered so
distant.The link between work and education, a new meaning of freedom in
education and an attempt to understand Psychology of Children, are the most
relevant contributions of New Education.The first point was detached through the
demonstration of the revolutionary aspect of the most important theoretical
approach of New Education , the pragmatism of Jonh Dewey and his attemtp to
overcome the dualisms those are present in a society that is separated by classes,
as well as TaylorisU Fordist productive pattern.ln this sense, Dewey's theory
becomes actual in the most modern pedagogy of factory and school, the Pedagogy
of Total Quality that embodies many characteristcs from the first.On the other hand
Pedagogy of Total Quality strenghthens the contradictions which are present in the
theoretical body of New Education, denying any expecatation of freedom.Based on
Historical and Dialectical Materialism, we propose the overcome of this type of
school, revealing its contradictions but embodying its contributions.lf we optioned
by the directions of Capitalist approach, is just because it appear as the concrete
trend of the actual times.Furtherrmore we do not emphasize any illusion, neither
with pedagogy linked to burguess class nor with the social pattern that give its
origin.On the opposite, we search for a construction of a new way of sociability, the
socialism where the human formation is omnilateral and free.

Key words: Work - Education - Emancipation
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INTRODUÇÃO

Nossa pesquisa discute a atualidade da Escola Nova, especialmente

no que concerne às relações entre trabalho e educação. Partimos do

reconhecimento da constante atualidade dessa importante forma de pedagogia

, que influenciou de modo significativo o pensamento educacional brasileiro (e

mundial), a ponto de conseguir sua hegemonia, em dado momento de nossa

história, e de atravessar, de forma transversal e contraditória, praticamente

todas as teorias que a seguiram, mantendo-se sempre atual, tanto na

legislação, como enquanto ideário pedagógico presente muitas vezes de forma

sincrética na cabeça dos professores.

O interesse em discutir esta temática nasceu, de forma mais

imediata, a partir de nossa experiência, enquanto professor de didática e de

prática de ensino na Faculdade de Educação de Crateús, onde grande parte

dos alunos são professores. Surgiu também do contato com docentes da rede

de ensino público estadual e municipal, através de trabalhos de extensão por

nós realizados.

Na convivência diária com esses professores, fomos percebendo

que seus discursos e a produção de seus textos estavam identificados

basicamente com o quadro conceitual escolanovista, embora raramente

assumissem essa identificação, preferindo se auto-proclamarem construtivistas

(como em Ferreiro), histórico-críticos (como em Saviani), ou libertadores (como

em Freire).

O conteúdo desses discursos e textos era geralmente impregnado

de um misto de psicologismo e pragmatismo , marcados pela ênfase na
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afetividade, e pelo sentido prático-utilitário da atividade educativa. Em tais

retóricas, o professor deveria respeitar as diferenças individuais, amar o aluno

e trabalhar com o "concreto", com "a realidade". Assim, o conteúdo escolar teria

que tratar da vida e, mais especificamente, da vida da comunidade próxima,

onde o educando iria inserir-se como cidadão e trabalhador.

Inquietos com a questão sentimos, a necessidade de realizarmos um

estudo crítico sobre o poder de permanência do ideário renovador, buscando

entender por que esta teoria exerce tanto fascínio nos educadores. Nesse

sentido, como aluno do Programa de Pós-Graduação em Educação da

Universidade Federal do Ceará-UFC, realizamos um pequeno estudo sobre a

questão, no qual constatamos que autores como: Saviani (1997a), Giorgi

(1989), e Veiga (1992), apontavam para o fenômeno da atualidade da Escola

Nova, confirmando nossa hipótese.

Isto fez crescer nosso interesse pela temática, o que nos levou a

optar pela realização de uma pesquisa que enfocasse a atualidade do

pensamento da Escola Nova nas relações entre trabalho e educação, campo

ao qual o escolonovismo forneceu importantes elementos, e viesse a se

constituir em uma boa contribuição ao Núcleo de Trabalho e Educação do

Programa de Pós-Graduação em Educação da UFC.

Nossa problemática, constitui-se, portanto, no esforço de tentar

compreender o modo como a Escola Nova se impõe de forma constante como

teoria atual, especialmente hoje, quando o capital redefine a pedagogia da

fábrica e da escola. Interessa-nos abordar a construção histórica dessa

permanência, suas contribuições, contradições e limites.

Assim, buscaremos demonstrar em que medida a Escola Nova se

torna atual na mais moderna pedagogia do capital: a Pedagogia da Qualidade

Total - PQT, construída a partir da substituição do paradigma taylorista-fordista

pelo paradigma toyotista. Para nós, a nova pedagogia do capital, constitui-se

com base em fortes elementos da Pedagogia Nova, como o apelo à

participação, à autonomia e à criatividade, ou como o uso de métodos ativos

em sua didática. Neste sentido, "o novo" não seria tão original, já que

embasado em práticas passadas, embora com maquiagens e performances

atualizadas.
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Por outro lado, a Pedagogia da Qualidade Total aprofunda as

contradições presentes na teoria escolanovista, abandonando qualquer

perspectiva de libertação dos trabalhadores, totalmente subordinada aos

interesses mais imediatos do mercado.

Ainda sobre o poder de permanência das Pedagogias Novas,

Lepape afirma que este se dá devido à capacidade que as mesmas têm de

oferecer respostas ao caráter de modernização e progresso das repúblicas

modernas. Assim, "... elas podem facilmente ser 'digeridas' pelas instituições e

institucionalizar-se no molde de reformas sucessivas". (Lepape, 1975: 308)

Interessa-nos, pois, analisar como a Escola Nova compreende as

relações entre trabalho e educação, qual sua contribuição efetiva para a

discussão nesse campo e quais os limites de seus horizontes para a

perspectiva de emancipação dos trabalhadores.

o interesse em estudar a Escola Nova não nasce do anseio de fazer

sua apologia, nem tampouco de negá-Ia a todo custo, mas da compreensão de,

que, ao pesquisador que pretende entender o fenômeno educativo na

contemporaneidade, a revisita à Escola Nova se faz mister, pois ela,

fundamentalmente, é a escola de nosso tempo. Este caminho poderá nos

fornecer elementos essenciais para o entendimento da escola hoje, como da

educação que interessa aos trabalhadores neste final de milênio, já que busca

compreender e superar de forma dialética a escola real e concreta da

atualidade, a Escola Nova. Para Giorgi,

... o fato de os princípios escola-novistas serem hoje dominantes no
senso-comum é a razão pela qual mais do que nunca devemos nos
interrogar sobre suas intenções.
Conhecer criticamente o que existe é condição indispensável para
superá-Io ... (Giorgi, 1989: 6).

Esta postura não nos conduzirá a uma pretensa neutralidade diante

de nosso objeto, já que cabe ao pesquisador o comportamento dialético de

procurar estranhar-se e, ao mesmo, tempo posicionar-se. Assim, partimos do

reconhecimento do escolanovismo como teoria que forneceu importantes

contribuições para a compreensão da psicologia infantil e para a necessidade
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de se unir educação e trabalho (caráter social da educação). Sua contribuição

para o avanço de questões fundamentais no campo da educação parece ser

inegável, como, por exemplo, a luta pela escola pública, a defesa da

democracia e a mudança em processos internos da escola.

No entanto, para a perspectiva teórico-metodológica que

perseguimos, o materialismo histórico, estas contribuições não a tornam uma

teoria suficiente aos anseios dos trabalhadores em seu projeto de

emancipação.

Assim, concordando com Saviani, não temos qualquer interesse em

" reabilitar a Escola Nova a partir da perspectiva proletária". (Saviani,

1997b: 123), nem de tomá-Ia como revolucionária, como fazem os "ultracríticos"

(lbidem:86). Reconhecemos esta teoria da educação como uma intervenção de

setores avançados da burguesia, no afã de dar respostas aos problemas

surgidos no contexto da revolução industrial, marcada pela urbanização e

crescimento acelerado das cidades, pelas mudanças nos valores culturais e

morais e pela organização e resistência operária.

Não a compreendemos, por exemplo, como o faz Joel Martins 1, que

vê fortes elos entre o ideário da Escola Nova exposto por Dewey e por Anísio

Teixeira e a teoria socialista de Marx. A nosso ver, Martins, empolgado com o

sentido libertário do pragmatismo de Dewey e de Teixeira, analisa de forma

superficial tanto o pragmatismo, como o marxismo, e cai numa análise

simplista, próxima ao senso-comum, num esforço vão de equiparar as duas

teorias.

É o próprio Anísio Teixeira que, em Educação não é Privilégio,

defende "o melhor capitalismo" e diz que: " A escola pública universal e gratuita

não é doutrina especificamente socialista, como não é socialista, a doutrina dos

sindicatos (...) São esses os pontos fundamentais por que se afirmou e

possivelmente se afirma a viabilidade do capitalismo ou o remédio e o freio

para os desvios que o tornariam intolerável" (Teixeira, 1994: 81).

Teixeira defende não uma sociedade socialista, mas uma sociedade

de "...c1asses abertas e de livre e fácil acesso ... "(lbidem:65). Seu ideal de

1 Cf.in:Buffa e Nosella, 1991: 62, 73, 74, 76.
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sociedade, como deixa claro em Educação é um direito, é de uma comunidade

onde a classe média seja universalizada. Como modelo ideal, o autor cita os

Estados Unidos da América.

o Programa de Pós-Graduação em Educação da Pontifícia

Universidade Católica-PUC, do Rio de Janeiro, também esforça-se, a partir do

final da década de 1980, no sentido de resgatar a tradição dos pioneiros da

educação nova no Brasil. Autoras como Zaia Brandão e Libânia Xavier

convidam a academia a revisitar de forma crítica a teoria da Escola Nova,

questionando sua superação e levantando discussões sobre a atualidade

desse pensamento para a realidade educacional de nosso país. Para o grupo

da PUC-Rio, essa tradição possui não só valor histórico, mas possibilidades

reais de contribuir com a educação brasileira.

Num artigo intitulado "Educação entre o indivíduo e a sociedade",

publicado em 1997, na coletânea Por que não lemos Anísio Teixeira ?, Moreira,

que pertence ao referido grupo, acusa autores como Saviani e Libâneo de

terem conseguido tornar senso-comum entre os professores a idéia de que a

Escola Nova segue uma linha psicologista, com o que Moreira não concor da, jrí

que, para ele, o escolonovismo sempre teria levado em conta as questões

sociais.

Para nós, essa discussão não é fundamental, primeiro, porque já

destacamos a contribuição da Escola Nova na área da psicologia e do

reconhecimento da educação como fenômeno social e. segundo, porque o

próprio Saviani, tanto nos prefácios das seguidas edições do livro Escola e

Democracia, quanto no livro Pedagogia Histórico-Crítica, Primeiras

Aproximações, já esclareceu as acusações a ele desferidas." O que importa

escolanovista, mas, ao contrário, justamente enfatizar esse caráter, à medida

que reconhece a intenção da Escola Nova em manter determinada ordem

social. É esse o ponto central de sua negação do escolonovismo e não o fato

da Escola Nova possuir determinados procedimentos internos em sua

pedagogia. Trata-se, portanto, de uma questão de alcance eminentemente

político e não meramente técnico. Assim, o que nos interessa é buscar
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compreender o processo de construção de uma nova educação, atual para as

perspectivas dos trabalhadores.

Soares entende ser a Escola Nova ".. a escola concreta do

presente". (Soares, 1996: 142) A autora fundamenta-se em Gramsci para

afirmar que a construção da escola que interessa aos trabalhadores deve ser

feita a partir da "".organização escolar que conhecemos, a Escola Nova".

(ibidem: 159). Neste sentido, cita Lenin, quando este afirma que é preciso

"".conhecer a escola da 'novíssima época' - a época do imperialismo-, não

para copiá-Ia, e sim para superá-Ia" (Lenin apud Soares, 1996: 155). Ainda com

base em Gramsci, Soares diz que o processo de destruição e construção estão

interrelacionados de forma dialética, o que nos deve levar à negação dos

aspectos elitistas da Escola Nova e à afirmação de seu caráter progressista, já

que Gramsci defende a construção da Escola Unitária dentro da própria

sociedade capitalista.

Neste sentido, faz-se necessário compreender que os trabalhadores

possuem seus próprios interesses e suas próprias concepções de sociedade e

de educação, construídos na trajetória de suas lutas contra o capital. Assim, há

que se delimitar, de forma clara, os campos de interesse e o projeto político-

educativo que contemplem a construção de uma nova ordem, dirigida pela

hegemonia proletária. Resta-nos lembrar que, como diz Marx, o novo nasce

necessariamente pela superação dialética do velho. Para Saviani, não se trata

de negar o caráter progressista da Escola Nova em relação à Escola

Tradicional, mas

... desarticular dos interesses dominantes aqueles elementos que
estão articulados em torno deles, mas não inerentes à ideologia
dominante e rearticulá-Ios em torno dos interesses dominados.
(Saviani, apud Saviani, 1997b: 122).

Segundo o referido autor, a Escola Nova faz justamente o contrário,

já que articula elementos progressistas, não essencialmente burgueses, sob a

hegemonia da classe dominante. Esta lógica de ação aprofunda o poder da

burguesia sobre os trabalhadores, postergando a libertação destes.



I:'

A cerca dessa problemática, Jamil Cury (1988) nos alerta com seu

estudo sobre a luta pelo poder no setor educacional brasileiro entre católicos e

liberais, situado entre os anos 30 e 60. Para ele os dois projetos, o tradicional e

o escolanovista, aparentemente opostos, fizeram parte de uma mesma lógica

de conservação das estruturas do capitalismo, embora um tenha assumido

faceta conservadora e outro faceta progressista. Para o autor,

Se a Igreja católica não foi agente de mudanças sociais, foram os
pioneiros da Escola Nova, os realizadores da função adaptativa e
funcional da escola às novas necessidades emergentes, no quadro
do capitalismo dependente (Cury, 1988: 190).

Dessa forma, gostaríamos de deixar clara a perspectiva teórica do

presente trabalho e seu método de estudo.

o referencial teórico-metodológico em que se fundamenta nossa

pesquisa apeia-se no materialismo histórico e na dialética materialista. Nosso

método de apreensão da realidade se dá, portanto, na compreensão marxista"

expressa em A ideologia Alemã de que os homens são, em cada época, o que

produzem e como produzem. O trabalho, entendido como elemento criativo de

transformação da natureza, é também o elemento fundante da espécie humana

e se desenvolve em relações sociais concretas construídas historicamente.

Nessa compreensão, este movimento se dá tanto no nível das leis próprias da

sociabilidade, ou seja da objetividade, como da ação consciente dos sujeitos

históricos, ou seja, da subjeuvidade. Do ponto de vista ontológico, é através do

trabalho que o homem se afirma enquanto sujeito e se objetiva enquanto

homem. Nesta perspectiva, não separamos trabalho (necessidade) e liberdade,

enquanto entendemos a subjetividade como elemento essencialmente

entranhado na produção da vida social. Na perspectiva da dialética

2 Para Eric Fromm, em Conceito Marxista de homem, como para nós, o termo materialismo, em
Marx, "...implica o estudo da verdadeira vida econômica e social do homem e da influência do
estilo real da vida do homem em seus pensamentos e sentimentos" (Fromm, 1979: 20).
Citando Marx, e Engels, em trecho de A ideologia Alemã, Fromm esclarece qual o sentido do
'método materialista', definição a qual compactuamos: n •.• não partimos daquilo que os homens
imaginam, concebem, nem de como são os homens descritos, imaginados, concebidos, a fim
de chegar aos homens de carne e osso. Partimos de homens reais e atuantes e, baseados no
processo de sua vida real, demonstrando a evolução dos reflexos e ecos ideológicos deste
processo vital". (Ibidem: 20).
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materialista, objetividade e subjetividade são processos que se articulam de

forma permanente na produção da vida material, não podendo jamais

aparecerem como elementos contrapostos.

Nosso método confronta com o pluralismo vulgar e pragmático de

Dewey, que, segundo Kosik (1995: 116-117), atribui um movimento mecânico

de causa e efeito aos fatos da realidade, enquanto prega o "... ecletisrno

metodológico que Lefébvre chama de 'sopa metodológica' " (Frigotto, 1994:

85). Para o pluralismo de Dewey,

A questão consiste em saber se algum dos fatores é tão
preponderante a ponto de constituir a força determinante, enquanto
os outros fatores são conseqüências secundárias e derivadas. Existe
um fator ou uma fase de cultura que seja predominante ou que crie e
coordene os outros fatores? Ou a economia, a moral, a arte, a ciência
etc. São apenas aspectos da interação de um determinado número
de fatores, cada um dos quais atua sobre os outros e é influenciado
pelos outros? (Dewey apud Kosik, 1995: 117).

Para Kosik, o monismo materialista supera a visão metafísica do

plurarismo deweyano, já que compreende a realidade em suas relações

complexas entre estrutura econômica e relações sociais, em que os meios de

produção são os elementos objetivos da divisão dos homens em classes, como

da mudança estrutural da sociedade.

... a) que o caráter radical do conhecimento histórico se explica
mediante rupturas ... e que ... o embate teórico revela que há teorias
que explicam e revelam a realidade de forma mais completa. ainda
que relativa,e outras que são mais parciais ou até obnubilam a
realidade dos fatos; b) que a ciência do social é uma ciência não-
neutra. A ciência e o processo científico não são imunes aos embates
reais que se dão na sociedade de classe. Neste sentido, o
conhecimento histórico-crítico é um instrumento de luta: c) que o
materialismo histórico constitui-se na ciência do proletariado, classe
social empenhada na superação da sociedade de classe e
instauração da sociedade socialista; d) que as concepções do
'pluralismo ou do ecletismo metodológico' representam apenas uma

Diferente do caráter sincrético e conciliador da "Filosofia de

mosaicos", ou "Filosofia de fatos plurais", de William James (1985: 188), ou do

pluralismo de John Dewey, o materialismo histórico em sua tese monista,

entende
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variação ou uma das expressões das perspectivas metafísicas
(Frigotto, 1994: 84-5).

Como já afirmamos, os homens são os reais construtores da

realidade social, onde o trabalho assume papel central na vida do ser social.

Para Lukács, o trabalho é categoria fundante da atividade humana, sentido

também exposto por Engels, quando afirma que "... sob determinado aspecto, o

trabalho criou o próprio homem". (Engels, 1982: 9).

Pretendemos, assim, compreender os nexos existentes entre o

trabalho e a educação, objetivando entendê-Ios como elementos constituintes

de um projeto de emancipação da classe trabalhadora. Desse modo, cabe

investigarmos a atual escola capitalista, tomando como base sua

fundamentação teórica e buscando apreender suas intenções práticas, suas

contradições e seus limites, no intuito de contribuir com a discussão a respeito

da escola que interessa aos trabalhadores e ao seus filhos.

Desta forma, a concepção teórico-metodológica que nos embasa

não se advoga neutra diante da realidade, mas, ao contrário, assume o

compromisso claro da defesa da emancipação da classe trabalhadora,

entendendo que esta só pode se dar com a superação da ordem capitalista e

dos processos sociais típicos de sua sociabilidade. Assim, pretendemos

demarcar (...) a dialética materialista histórica enquanto postura. ou
concepção de mundo; enquanto método que permite uma apreensão
radical (que vai à raiz) da realidade e. enquanto práxis, isto é,
unidade de teoria e prática na busca da transformação e de novas
sínteses no plano do conhecimento e no plano da realidade histórica
(Frigotto, 1994: 75).

Sem pretendermos fazer uma reflexão meramente diletante,

propomo-nos a realizar uma investigação que busque apreender as

determinações históricas e as leis fundamentais que comandam o movimento

do real, desvelando-o para além da pseudoconcreticidade. Para Kosik,

A destruição da pseudoconcreticidade é o processo de criação da
realidade concreta e a visão da realidade. da sua concreticidade. As
correntes kíealisticas absolutizaram ora o sujeito, tratando do
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problema de como encarar a realidade a fim de que ela fosse
concreta ou bela, e supuseram que a realidade é tanto mais real,
quanto dela se expulsa o sujeito. Ao contrário delas, a liberalização
do 'sujeito' vale dizer, a visão concreta da realidade, ao invés da
'intuição fetichista' coincide com a liberalização do 'objeto' (Criação
do ambiente humano como fato humano dotado de condições de
transparente racionalidade), posto que a realidade social dos
homens se cria com a união dialética de sujeito e objeto. (Kosik,
1995: 24).

Fundamentados no método da Crítica da Economia Política de Marx,

realizamos um esforço de compreensão da realidade concreta dos homens

históricos e sociais do capitalismo contemporâneo, ou seja, de sua prática

social, e fazemos um tipo de reflexão que busca alcançar um novo tipo de

concreticidade. Em nossa abordagem, o concreto se diferencia das

representações imediatas e constitui-se como "... a síntese de muitas

determinações, isto é, unidade do diverso" (Marx, 1996a:39). Para Marx,

enquanto procedimento metodológico, este processo ocorre no e pelo

pensamento, e caracteriza-se pela elevação do abstrato ao concreto, na forma

de um concreto pensado. Assim, supera a concepção hegeliana que

compreende o real como construção do pensamento. O real é, pois, visto como

anterior ao pensamento, e este se dá como forma crítica e criteriosa de

entendimento e de modificação daquele. O pensamento só pode surgir a partir

das necessidades concretas do real, e devem-se esclarecer as categorias que

o expressam de forma mais significativa.

Para Kuenzer (In: Frigotto,1998) , a investigação científica que

segue o materialismo histórico deve trabalhar com as categorias metodológicas

"universais e concretas" (ldem:66) que são: totalidade, práxis, contradição e

mediação. Estas apreendem o movimento da realidade, compreendendo os

nexos existentes entre os fenômenos particulares e as leis gerais da

sociedade, à medida que explicitam o caráter de oposição que há entre os

elementos sociais, que, num processo dialético de inclusão e exclusão, criam

novos elementos. Assim, o novo nasce necessariamente do velho, na forma de

uma superação dialética e de um movimento constante que vai da teoria à

prática e da prática à teoria.

Para Freitas , por sua vez, "... as categorias devem ser sensíveis às

contradições internas que se dão nos fenômenos - a luta dos contrários ..."
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(Freitas, 1994: 77), já que numa sociedade dividida em classes com interesses

antagônicos, a contradição aparece como fonte do movimento da própria

sociabilidade.

Para Kuenzer, além das categorias metodológicas, faz-se

necessário definir as categorias de conteúdo, aquelas que expressam de forma

significativa o recorte que queremos realizar em nosso objeto de estudo, sua

particularidade e suas relações com a totalidade.

Nossa pesquisa, portanto, toma como categorias (de conteúdo)

centrais o trabalho e a educação, entendidos em suas expressões mais atuais

na fábrica e na escola burguesas. Interessa-nos analisá-Ios buscando

compreender suas contradições no contexto da crise de superprodução hora

experienciada pelo modo de produção capitalista, ao mesmo tempo em que

procuraremos apontar os elementos necessários à superação dialética desse

tipo de organização, de modo a torná-Ias próprias ao desenvolvimento da

sociedade e à emancipação dos trabalhadores.

Para realizar esta tarefa, propusemo-nos a fazer um estudo

bibliográfico que contemplou tanto os teóricos da Escola Nova, principalmente

os do pragmatismo, como seus críticos e seus defensores, como os críticos e

defensores da Qualidade Total, expressão da nova pedagogia da fábrica e da

escola.

Conhecedores das críticas feitas ao escolonovismo, relemos autores

que se situam nesse campo, destacando-se: Suchodolski, Manacorda, Ponce,

Lepape, Saviani e Ghiraldelli. Esta referência bibliográfica teve valor

significativo para melhor situar o ponto de vista do materialismo-histórico em

relação ao nosso objeto de estudo, como para afirmar o caráter de atualidade

do escolanovismo.

Apesar de realizarem análises rigorosas e relevantes, com reflexões

de suma importância para a construção de uma escola emancipatória,

sentimos a necessidade de analisar a Escola Nova em sua mais importante

forma de manifestação, o pragmatismo, corrente que realizou uma verdadeira

revolução copernicana na educação escolar. Para nós, a contribuição dessa

linha teórica do movimento escolanovista ainda não estava bem explicitada.
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principalmente porque a literatura educacional relacionou de forma muito forte

o escolanovismo com o psicologismo, esquecendo, sobremaneira, a

preocupação do praqrnatismo com o mundo da produção e com o trabalho

Esta é, pois, uma contribuição fundamental que pretendemos oferecer, com a

realização de nossa pesquisa, já que o entendimento desta questão, pode nos

ajudar a compreender o próprio fundamento das "novas práticas" pedagógicas

presentes no setor produtivo e na escola.

Dessa forma, partimos da hipótese da atualidade do pragmatismo na

relação entre o trabalho e a educação, o que a leitura de seus teóricos poderia

nos levar a aceitá-Ia ou a refutá-Ia. Neste aspecto, as obras de Dewey,

Kilpatrick, e Teixeira, foram essenciais para entendermos o tipo de escola e de

sociedade que defendem, como foi suficiente para afirmarmos a atualidade de

seus pensamentos no que concerne à pedagogia da fábrica e da escola.

Enquanto defensores do pragmatismo, Lourenço Filho, Mendonça e

Brandão, Cunha, Pacheco, e Schaeffer, fornecem importantes elementos para

compreensão desta filosofia, já que esclarecem seus fundamentos e situam

historicamente a teoria. Tanto a produção dos autores da Escola Nova, como

de seus defensores primam por uma abordagem envolvente e sedutora, já que

comprometida com a democracia e com a liberdade. Podemos afirmar que se

trata mesmo de uma linguagem bastante avançada e condizente com o projeto

de modernidade do Estado nacional burguês do final do século XIX e início do

século XX.

Já a compreensão do quadro atual do capitalismo e da manifestação

contemporânea da pedagogia da fábrica e da escola foi buscada na leitura

marxiana, sobretudo em: Frigotto, Gentili, Harvey, Saviani, Freitas, Antunes,

Lima (2) e Souza Junior, dentre outros. Estes autores nos ajudaram a entender

o desenvolvimento histórico da sociedade, especialmente de sua etapa

capitalista, e a refletir sobre o papel da escola no contexto social, com ênfase

em suas relações com o trabalho produtivo.

Neste aspecto, consideramos fundamental a contribuição de Freitas

(1992 e 1997), quando examina os processos relativos à didática e à formação

do professor e atribui aos mesmos o caráter de um 'tecnicismo ilustrado

(Freitas, 1997:5), que o autor define com o termo neotecnicismo. Assim o
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tecnicismo seria uma teoria atual, já que aqueles processos resgatam

elementos de sua base teórica. Utilizando-se dos argumentos de Bartlett,

Knigth e Lingard, em estudo feito sobre a reestruturação da educação na

Austrália, Freitas afirma que a nova prática educativa sintetiza "... um

'amálgama de crenças' baseadas no neocorporativismo do Estado;

racionalismo econômico; gerenciamento, e teoria do capital humano" (Freitas,

1992: 98,99 ). Diz também que "... querem colocar a formação teórica do

professor na dependência de problemas práticos ... (Freitas, 1992: 96, grifos

nossos) e que há "... o aumento de uma visão pragmatista na formação deste

profissional." (Freitas, 1992:95, grifos nossos).

Ao considerarmos a relevante contribuição de Freitas. pretendemos

perquirir o caminho que nos indique a presença do escolanovismo nas atuais

teorias e práticas educacionais, até porque o próprio autor já o faz, à medida

em que atribui às mesmas um comportamento pragmático. Aliás, como

sabemos, não podemos separar as duas teorias de forma rígida, pois, como

afirmam Saviani (1983) e Libâneo (1992), a Escola Nova se prolonga no

tecnicismo, através do liberal-pragmatismo.

Para apreendermos a concepção da Pedagogia da Qualidade Total,

através da qual a Escola Nova se atualiza mesmo que de forma contraditória,

lemos obras de Ramos (1992 e 1994), que se fundamenta nas teorias de

administração de Deming e de Glasser, teóricos de destaque na linha da

qualidade total. Lemos também alguns documentos do Ministério da Educação

e do Desporto, como por exemplo, o Plano Decenal De Educação Para Todos,

(1993-2003) e o documento introdutório aos Parâmetros Curriculares Nacionais

( Primeira à Quarta série). Esta bibliografia nos ajudou a conhecer a Pedagogia

da Qualidade Total, sob a ótica dos que a defendem.

Lima nos ajudou a compreender a nova pedagogia da fábrica,

especialmente ao afirmar que as novas políticas de recursos humanos no

interior daquelas, não apresentam nada de novo em deus fundamentos, mas

que são as velhas teorias que retomam com novas nuanças. Para Lima, as

"novas"políticas são marcadas por uma concepção bastante utilitária do termo

filosofia, que assume caráter meramente pragmático nas mais modernas

organizações.



Além da literatura marxiana acima referida, a leitura dos textos do

próprio Marx foi fundamental para nossa compreensão da sociedade em seus

diferentes aspectos. Sobre este autor, vale ressaltar a profunda atualidade de

seu pensamento, para nós insuperável na análise científica da sociedade

capitalista.

Sabemos que Marx não foi um estudioso do fenômeno educativo,

mas como filósofo teve a capacidade espetacular de compreender o real papel

da educação no desenvolvimento social e, em conseqüência, na emancipação

humana. Sua visão de homem multifacetado e livre ainda está por se

concretizar, pelo menos se levarmos em conta a forma como se desenvolvem

as relações sociais hoje. De qualquer forma, se pensarmos com Marx, estas

são sementes do homem livre de amanhã.

No trato formal do relatório da pesquisa, estrutura mos nosso

trabalho em três capítulos e em uma parte final, intitulada considerações finais.

No primeiro capítulo, argumentamos em torno da atualidade histórica do

movimento da Escola Nova, reconhecendo-a como teoria que ilumina as mais

recentes tendências na educação e na adequação da escola ao mundo do

trabalho em sua forma contemporânea. Esta temática avança no segundo

capítulo, no qual buscamos compreender a atualidade do pensamento do

pragmatismo, no que concerne às relações entre o trabalho e a educação.

Argumentamos sobre o caráter progressista do pragmatismo, no referido

campo, e damos indicativos de seus limites para a consecução de um tipo de

relação entre trabalho e educação que coincida com os interesses dos

trabalhadores.

No terceiro capítulo, fazemos um esforço no sentido de compreender

a própria sociabilidade burguesa e no intuito de apreender as relações entre o

trabalho e a educação no capitalismo, mormente em suas manifestações

contemporâneas. Neste sentido, somos levados a afirmar, mais uma vez, o

caráter atualíssimo do pragmatismo, este presente de forma sincrética e

contraditória na "novíssima pedagogia da fábrica e da escola, a Pedagogia da

Qualidade Total.

Ainda neste capítulo, argumentamos sobre o caráter amplamente

excludente que o "novo pragmatismo" assume na forma da Pedagogia da



Qualidade Total, e tentamos elucidar seus elementos de exclusão, entendendo-

os como resultado da grave crise do capitalismo contemporâneo.

Nas considerações finais, partimos do reconhecimento dos limites

históricos do capitalismo em resolver as questões mais cruciais que interessam

aos trabalhadores e tentamos compreender de que forma se pode construir um

novo modo de compreensão da relação entre trabalho e educação, tendo como

horizonte a emancipação humana.

Desta forma, buscamos entender o papel contraditório que esta

relação pode exercer ainda na sociedade de classes e o sentido que a mesma

poderá assumir na sociedade socialista.



CAPITULO 1

A ATUALIDADE DA ESCOLA NOVA

o movimento escolanovista nasce nas últimas décadas do século

passado, na Europa (Inglaterra, França, Suiça, etc.), através de experiências

isoladas e de um confronto crítico com a escola tradicional. Suas bases

teóricas advêm, principalmente, da combinação de fundamentos da Biologia e

da Psicologia, ciências consideradas fundamentais para o conhecimento das

capacidades humanas. Nas palavras de Lourenço Filho:

A afirmação inicial toma especialmente a feição de uma revisao
crítica dos meios ou recursos tradicionais do ensino, admitindo-se
como função geral do processo educativo o desenvolvimento
individual de capacidades e aptidões (Lourenço Filho, 1974: 18 - grifo
nosso).

Esta fase, segundo o autor, predominou até o fim da Primeira Guerra

Mundial, ou pouco mais tarde, quando seus teóricos, diante de grandes

mudanças políticas, sociais e econômicas, principalmente com o fenômeno da

industrialização, perceberam a necessidade de fundamentar suas propostas

nos Estudos Sociais, onde certamente recorrem ao funcionalismo e ao

positivismo para respaldar uma concepção de sociedade harmônica, como

pretendiam defender.

Segundo Ghiraldelli, os ideais da Escola Nova tomam força no

Brasil, na década de 20, período em que dominava uma Pedagogia Tradicional,

que tinha como opositora a Pedagogia Libertária, proposta de setores
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populares e/ou anarco-sindicalistas. Nesta época marcada por conflitos e pela

busca de modernização, quando ocorrem movimentos como a Semana de Arte

Moderna e o Tenentismo, os liberais escolanovistas encontram clima propício

para desenvolver seus ideais, que combinavam com os do setor ascendente da

burguesia nacional: moderno, urbano e industrial. Pairava na sociedade um

questionamento quanto à estrutura conservadora, atrasada, de uma economia

agrária, centrada no campo, sob o domínio das oligarquias. Neste contexto, o

terreno da modernização era fértil às propostas do novo movimento de

escolarização, que ganhava adeptos entre diferentes setores como: a

burguesia industrial, camadas médias da população e intelectuais

progressistas. No entendimento do autor, estes últimos, mais identificados com

a Escola Libertária, viram-se forçados pela pressão política a aderirem ao

escolanovismo, já que os constantes ataques à liberdade de organização social

e política e as repressões acabaram por desmantelar o movimento dos setores

de vanguarda com que se identificavam. Este fato só viria ampliar e fortalecer a

nova proposta.

Ainda para Ghiraldelli, outro ponto favorável ao escolanovismo, foi a

inexistência no País, de um plano nacional de educação que sistematizasse e

divulgasse a Pedagogia Tradicional, defendida principalmente pela Igreja

Católica. Este foi .0 ambiente ideal para a Escola Nova construir sua

hegemonia, tomando a frente do movimento denominado Otimismo

Pedagógico 1, que foi inclusive respaldado em várias reformas educacionais

realizadas sob a direção de respeitados teóricos desta linha, como Sampaio

Dória (1920), em São Paulo; Lourenço Filho (1923), no Ceará; Anísio Teixeira

(1924), na Bahia; e Fernando de Azevedo (1928), no Distrito Federal (à época,

Rio de Janeiro).

Para este autor, seu grande empreendimento foi a realização das

citadas reformas estaduais, e seu maior mérito, o fato dessa proposta ter se

1 Movimento que, na década de 20, em confronto com o entusiasmo pela educação (dos anos
10 a meados dos anos 20), de natureza mais política e quantitativa, centra as discussões sobre
a problemática educacional a partir de questões internas da escola, dando ênfase ao método e
à qualidade. Pretende colaborar com ... "a reconstrução social, pela reconstrução educacional"
Cury, 1978 P. 19.Para Saviani (1983 .35.), este deslocamento do debate levado a cabo pelo
escolanovismo, aliado ao trabalhismo, cumpriu a função de desmobilizar as forças populares e
fortalecer a classe dominante.
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apresentado como um pensamento educacional completo, já

"...compreendia uma política educacional, uma teoria da educação

organização escolar e metodologia próprias." (Ghiraldelli, 1994:26)

que

e de

As reformas educacionais ocorridas nas décadas de 20 e de 30 não

podem ser compreendidas fora do contexto que as produziu, como nos lembra

Fernando de Azevedo". em relação à reforma de 1928, no Distrito Federal.

Para o autor , estas devem ser entendidas dentro de um período histórico

marcado por importantes fenômenos, como, por exemplo, o surto do

industrialismo e a agitação de idéias, que provocaram novos impactos na vida

político-econômico-cultural da sociedade brasileira.

Tal clima de mudança exiqra, segundo Lourenço Filho,

transformações na educação, já que esta precisava acompanhar o

desenvolvimento advindo da nova realidade econômica e social do país. Os

propaga dores dos métodos renovados foram fieis defensores da modernização

de base urbana e industrial, e suas proposto fomentaram intensos debates e

enfrentamentos com os católicos, como descreve Cury (1984), quando os

liberais renovadores conseguiram diversas vitórias, não só na realização de

reformas estaduais, sob seu controle, mas inclusive nas reformas educacionais

brasileiras do período revolucionário de 1930. Esse período caracteriza-se por

maior participação do setor moderno (industrial) da burguesia nacional na

composição do poder e pela conseqüente necessidade de divulgação de idéias

liberais.

Romanelli (1996: 151) fala de certa acomodação na disputa do texto

constitucional de 1934, enfatizando as vitórias do escolanovismo:

o Capítulo II - Da Educação e da Cultura - representa, em sua
quase totalidade, uma vitória do movimento renovador, salvo o artigo
153, que instituiu o ensino religioso facultativo.

Foram ganhos políticos da Escola Nova, neste texto constitucional, a

educação como direito de todos e dever dos poderes públicos juntamente com

2 Sobre estes fenômenos e seus impactos, ver Azevedo, 1953 p. 666-667.
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a família; a possível fixação de um plano nacional de educação; a gratuidade

do ensino; a descentralização administrativa, dentre outros.

Esta foi, na verdade, uma época de prestígio para o escolanovismo,

segundo Moreira ,

Os pioneiros tiveram também participação em importantes eventos
educacionais do período, como a Reforma Francisco Campos, a
criação da Universidade de São Paulo (sob a influência de Fernando
de Azevedo) e a criação da universidade do Distrito Federal
(organizada por Anísio Teixeira) além de contribuírem, em 1934, para
a definição dos preceitos constitucionais sobre educação. (Moreira,
1995:96-97).

A inclusão de aspectos do ideário escolanovista na referida

constituição deve também ser entendida como resultado do amplo espaço que

a nova proposta havia conquistado entre os educadores, na década anterior,

na qual a influência do referencial teórico americano, principalmente de autores

da linha pragmatista, como John Dewey e William Kilpatrick, havia sido

marcante.

Com o golpe de Estado de 1937, há um retrocesso quanto à ênfase

antes dada ao papel do Estado em relação a educação ou seja, a nova carta

constitucional dá maior margem à participação da iniciativa privada, embora

mantendo a obrigatoriedade e a gratuidade, interesses dos escolanovistas

Mesmo assim, dois fatos comprovam a permanência de sua força. O

primeiro é o artigo 133, tratando do ensino religioso:

Poderá ser contemplado como matéria de curso ordinário das
escolas... não poderá, porém, constituir objeto de obrigação dos
mestres ou professores, nem freqüência compulsória por parte dos
alunos (Romanelli, 1996: 152).

o segundo é a preocupação com o ensino profissional e com o

mundo do trabalho, o que levou Femando de Azevedo a escrever:

Sob esse aspecto, a Constituição de 1937, rompendo com as
tradições intelectuais e acadêmicas do país, e erigindo à categoria
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de primeiro dever do Estado o ensino técnico e profissional, pode-
se considerar a mais democrática e revolucionária das leis que
se promulgaram em matéria de educação (Azevedo, 1953:
694, grifos nossos).

Como vemos, a proposta renovadora vai construindo sua hegemonia

em nível de legislação, facilitada pelo fato de ter, mesmo após a revolução de

1930, o controle de parte importante do setor educacional estatal. Lemme,

citado por Buffa e Nosella (1991), informa que a IV Conferência Nacional de

Educação, realizada no Rio de Janeiro, em 1931, sob a presidência de Vargas

e de Francisco Campos, teve claro sentido de integração dos pioneiros no

projeto político-pedagógico da revolução de 30. Somente com a implantação da

ditadura do Estado Novo, esta intervenção viria diminuir, já que o ambiente

político do Estado de exceção destoava totalmente dos ideais defendidos por

alguns de seus teóricos, como Anísio Teixeira, um democrata convicto, que

viria, inclusive, a tornar-se um incômodo ao regime.

Nem todos os escolanovistas, porém, parecem terem sentido ou

causado mal estar no período ditatorial getulista, como é o caso de Lourenço

Filho, que permaneceu a serviço do sistema, como, por exemplo, na direção do

INEP (Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos), criado em 1938 para

funcionar como órgão centralizador das questões relativas às atividades do

Ministério da Educação e Saúde e responsável pela publicação, a partir de

1944, da Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos. Já Fernando de Azevedo,

adotou postura conciliadora, como fica claro na citação acima

Desta forma, a Escola Nova vai sendo assimilada pelos educadores

e, aos poucos, absorvida como a teoria da educação mais conseqüente para a

realidade brasileira. Sua proposta político-pedagógica se consolidaria, não sem

conflitos com a corrente católica, a partir de meados dos anos 40, refletindo-se

na cabeça dos professores, como na carta constitucional de 1946. Esta se dá

num clima de retorno à normalidade democrática e com características liberais

e democratizantes, o que fortalece a Escola Nova:

A Constituição de 1946 é, pois, um documento de inspiração
ideológica liberal democrática. O seu liberalismo, todavia, difere da
filosofia liberal inspirada na política econômica européia dos
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séculos XVIII e XIX, aquela do Laissez-Faire e Laissez Passer, tão
cara aos propugnadores da total liberdade de empresas e,
particularmente, da livre iniciativa em matéria de educação
(Romanelli, 1996: 171).

Nota-se, então, que o caráter humanista modernizador do

movimento renovador aí se afirma, com a garantia da educação como direito

de todos e baseada na solidariedade humana e com a garantia de direitos

individuais, como a liberdade de expressão. Neste texto, ainda consegue

garantir a cota mínima a ser gasta com educação por União, Distrito Federal,

Estados e Municípios, o estabelecimento de concurso público de provas e

títulos para o preenchimento de cargos do magistério e a expectativa de uma

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Ainda sobre a Constituição de

1946, Ghiraldelli depõe:

De fato, o receituário pedagógico escolanovista se fez presente nessa
legislação. A declaração de princípios que deveriam nortear a escola
primária foi toda de inspiração escolanovista. Falava em desenvolver
o ensino de modo sistemático e graduado segundo os interesses da
infância; colocava que o ensino deveria basear-se numa didática que
levasse em conta as atividades dos próprios discípulos; apoiar o
ensino nas realidades do ambiente; desenvolver o espírito de
cooperação e o sentimento de solidariedade social; procurar revelar
as tendências dos alunos etc (Ghiraldelli, 1994: 85).

Entre 1948 e 1962, os setores católico e liberal continuam o embate,

tendo este último a adesão de camadas cada vez mais amplas da sociedade,

como intelectuais, sindicalistas e estudantes, além de outros segmentos que

combatiam posturas conservadoras, como os cristãos ligados à ala

progressista da igreja católica. Chegaram mesmo a lançar um manifesto" "Ao

Povo e ao Governo", onde nomes influentes como Cecí Ia Meirelles, Florestan

Fernandes e Fernando Henrique Cardoso endossavam as propostas

transformadoras na educação, ao mesmo tempo em que lembravam os

deveres do Estado quanto a este setor. Neste período, os educadores do País

3 Referimo-nos aqui não ao conhecido manifesto dos pioneiros da Educação Nova, de 1932,
mas ao Manifesto de 1959, que, como o anterior foi redigido por Fernando de Azevedo O que
diferencia o último do anterior, é a amplitude do movimento, agora com adesão de novos
setores da sociedade.
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debatiam exaustivamente o Projeto de Lei 4.024, que, após diversos reveses,

tornou-se a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

Um dos reveses a favor dos católicos e privatistas foi a garantia de

igualdade de tratamento às escolas públicas e particulares, em relação às

verbas públicas. Já os escolanovistas conseguiram certa flexibilidade no

currículo, o que satisfazia seus interesses de regionalização, de trabalhar

assuntos ligados à vida da comunidade.

Entre os assinantes do manifesto de 1959, houve reação

diferenciada quanto ao texto da Lei. Enquanto Anísio Teixeira, um

escolanovista, via a LDB como uma "meia-vitória, mas vitória", Florestan

Fernandes, um socialista, a considerava uma derrota dos setores avançados.

O certo é que, no duro jogo político-ideológico dos 13 (treze) anos de luta pela

aprovação da LDB, o escolanovismo continuava a ser a referência para amplos

setores do magistério. Para ilustrar este fato, vejamos o depoimento de Magda

Soares sobre o contexto educacional dos primeiros anos da década de 50:

A proposta da Escola Nova - ideológica que era, como toda e
qualquer proposta pedagógica - apresentava-se a mim, e a
quase todos os educadores, àquela época, corno um conjunto
lógico e coerente de idéias e valores, capaz não só de explicar a
prática pedagógica como também, e sobretudo, de regulá-Ia,
fornecendo regras e normas para que ela se desenvolvesse de
forma 'científica' e 'justa'. A teoria sociológica de Durkheim e a
psicologia experimental é que davam 'cientificidade' à proposta;
ora, sendo ela 'científica', só poderia ser 'justa'. De um lado, a
teoria sociológica de Durkheim fundamentava a concepção da
educação como socialização do indivíduo, de outro lado, a
psicologia experimental conferia racional idade e objetividade à
prática pedagógica (Soares, apud Veiga, 1992:55).

Desta forma, podemos ver o quanto a pedagogia da Escola Nova foi

sendo absorvida por grande parte do magistério, fato que, segundo Veiga

(1992:51), deu-se li ••• devido à predominância da influência da Pedagogia

Nova na legislação educacional e nos cursos de formação para o magistério ..."

Já Ghiraldelli argumenta, que mesmo antes da aprovação da lei 4024/61 , o

escolanovismo vinha garantindo seu espaço na legislação. Justifica ele sua

afirmação exemplificando o caso da criação, pelo MEC, das classes

experimentais, em pleno processo de discussão da referida lei, onde a
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exposição de motivos elaborada por este Ministério contemplava ideais

renovadores, como por exemplo, a preocupação com os problemas sociais e

com a formação profissional. Para este autor, a criação das classes

experimentais forjou verdadeiros ensaios de escolanovismo, não só na rede

pública, como na rede particular de ensino.

Ainda nos anos 50 o movimento renovador demonstra sua enorme

influência ocupando espaços no campo de sua maior rival. a igreja católica.

forçando-a a modificar seus métodos, sequndo Savram (1983) O autor /lOS talu

das "Semanas de Estudos Pedagógicos", organizadas pela AE.C.

(Associação de Educadores Católicos ). Estas, através das palestras do Pe.

Pierre Faure, divulgaram intensamente o pensamento educacional de Maria

Montessori e de sua discípula Lubienska, com destaque para as idéias da

última, já que, de acordo com o mesmo, esta mantinha preocupações religiosas

explícitas em sua proposta pedagógica.

Esta não foi a primeira entrada do escolanovismo no campo religioso.

GIORGI nos lembra de uma experiência mais remota e pouco conhecida:

...as escolas protestantes, principalmente as metodistas, que, já nas
primeiras décadas do século, aceitando essencialmente o liberalismo,
ao contrário da igreja católica, não tiveram problemas em adotar as
idéias e os métodos da Escola Nova, especialmente na vertente
deweyana, combinando-os com elementos próprios do
protestantismo: a mitificação do trabalho, a ênfase no êxito pessoal
(que aliás se casava extraordinariamente bem com o individualismo
próprio do liberalismo). (Giorgi, 1989:64).

Saviani (1983) demarca o período de 1960 a 1968 como de crise da

Tendência Humanista Moderna (escolanovismo) e de articulação da Tendência

Tecnicista na educação. Para o autor, este fato dá-se diante da crítica ao

método da escola primária e ao psicologismo, considerados responsáveis pela

má qualidade do ensino e, portanto, da não preparação de mão-de-obra

qualificada para o mercado de trabalho .

... a escola deveria ter mais controle sobre os resultados de seus
esforços, utilizando também subsídios da economia e das ciências
administrativas, além de um enfoque psicológico mais programático,
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substituindo a psicologia cognitivista pelo behaviorismo (Salgado,
1982: 13).

o teor da Lei 5.692/71 traduz uma legislação mais fechada,

elaborada com base em relatórios de tecnoburocratas brasileiros e nos

interesses dos acordos MEC-USAI04.

o período de aprovação desta lei foi marcado pela repressão política

e pela propaganda ideológica de desenvolvimentismo e segurança nacional. A

educação tecnicista, fundamentada na teoria do capital humano e no

behaviorismo, seria a alavanca do desenvolvimento do país, já que formaria

técnicos competentes para atuar no processo produtivo. Entretanto, o

tecnicismo não deixa de ser influenciado pela Escola Nova, já que, como esta,

enfatiza o uso de meios didáticos, como também o caráter ativo e prático de

suas atividades, embora abandone completamente a criatividade e a

participação democrática.

Para Saviani (1983:36 ), esta se prolonga naquele, com as devidas

adaptações, através da corrente que o autor denomina de "libera 1-

pragmatismo" da qual cita como membro o professor Valnir Chagas, assumido

continuador do movimento renovador e defensor da escola única, embora

tenha servido à ditadura militar instalada no país a partir de 1964.

Para Ghiraldelli (1994:200. ), a Pedagogia Nova se manteve nos

anos 60, 70 e 80 através de uma espécie de Escola Nova Popular", que é

como o autor entende a Pedagogia Libertadora de Paulo Freire, bastante

divulgada na metodologia das CEBs (Comunidades Eclesiais de Base) e entre

outros grupos ligados à educação popular. Outra forma de manutenção do

escolanovismo, no período, seria, de acordo com o autor, a Pedagogia de

Célestin Freinet, que inclusive alcançou, por algum tempo, prestígio diante do

MEC. Ghiraldelli entende que a opção do regime pelo tecnicismo não afasta o

escolanovismo do cenário educacional, ao contrário, "O regime militar

4 Estes acordos tinham caráter de assistência técnica e de cooperação financeira. Foram
firmados entre nosso Ministério da Educação (MEC) e a Agency for International Development
~AID), americana. Cf. Romanelli, 1996, Capo 5.

Saviani, 1983 e Paiva, 1990 também defendem essa idéia.
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instaurado em 1964 truncou varias experiências educacionais que sustentavam

a existência de espaços para a Pedagogia Nova" (Ghiraldelli: 129).

Nessa linha de pensamento, Moreira" (1995) enfatiza o

entrelaçamento de idéias renovadas e tecnicistas no campo curricular

brasileiro, reconhecido pelo autor como de origem basicamente americana,

com destaque para os nomes de autores da Escola Nova, como Dewey e

Kilpatrick.

Como exemplo, o autor extrai um trecho que, apesar de ser

expressão do pensamento de um teórico reconhecido na literatura educacional

como intelectual do tecnicismo, apresenta claras identificações com o

referencial teórico dos dois autores escolanovistas acima citados:

... a educação é um processo ativo, que envolve os esforços ativos do
próprio aluno. Em geral este só aprende aquelas coisas que faz. Se
as situações escolares versam sobre assuntos de interesse para o
aluno ele participará ativamente dessas situações e aprenderá,
assim, a lidar eficientemente com essas situações. (Tyler, apud
Moreira, 1995: 61-62)

Para deixar ainda mais claro o entrelaçamento entre as duas teorias,

Moreira descreve o método de aprendizagem defendido por Tyler, que coincide

com o método de solução de problemas de Dewey:

a) Perceber uma dificuldade ou uma questão que não pode ser
resolvida no momento, b) identificar mais claramente o problema pela
análise, c)colher fatos relevantes, d)formular hipóteses possíveis, isto
é, explicações possíveis ou soluções alternativas para o problema, e)
testar as hipóteses por meios apropriados, f)tirar conclusões, ou seja,
resolver os problemas (Tyler, apud Moreira, 1995: 62-63).

Ainda para Moreira, não somente Tyler, como também Taba7
, autora

considerada como de linha teórica tecnicista, apresentam em suas formulações

clara influência do progressivismo de Dewey.

6 Ver Moreira, 1995: 13; 61-63.
7 Ver Moreira, 1995: 69-71.

~{J~)4:l:l-q .-' _-,.~~,..--'

! FC \.~~_ .
, -
i
I se
L_



•

34

o fracasso do tecnicismo, apesar do aparato político-ideológico-

repressivo oficial que o sustentava, pode ser identificado na falta de recursos

humanos e materiais para efetivação desta pedagogia, como na rejeição da

mesma por parte do magistério, já que, segundo Saviani (1997), os professores

trabalhavam sob condições materiais tradicionais e mantinham em suas

cabeças o ideá rio escolanovista.

Para tentar compreender tal fascínio pela Escola Nova e seu poder

de permanência como ideário pedagógico junto aos professores, faz-se

necessário esclarecer-mos sua proposta político-pedagógica, o que faremos a

seguir.

1.1. OS FUNDAMENTOS DA ESCOLA NOVA

Podemos afirmar, com Lourenço Filho (1974), que a Escola Nova

nasce no contexto do processo de industrialização na Europa do final do século

XIX e, nos anos 2Ó do presente século, no Brasil. Segundo o autor, estes

períodos são marcados pela complexidade das relações sociais, pela crítica de

uma visão sociológica de sociedade estática e conservadora e pela busca do

movimento e da mudança. Nestes termos, os defensores da nova pedagogia

assumem compromisso com o reconhecimento de direitos iguais entre todos,

que se dará basicamente pelo acesso à educação, maneira de oferecer

igualdade de oportunidades no ponto de partida. As diferenças no ponto de

chegada são justificadas pelas capacidades e aptidões dos indivíduos, que

através do esforço pessoal devem tentar garantir seu lugar ao sol. A

democracia nesta concepção, portanto, é baseada no liberalismo político, além

de apoiar o liberalismo econômico, contanto que a escola não seja vista como

empresa e que o Estado assuma suas responsabilidades com a educação.

Os escolanovistas são também ardorosos defensores da liberdade.

Criticam de forma veemente o autoritarismo da escola tradicional, que

centraliza suas ações na figura do professor e não permite ao aluno livre

manifestação. Pregam que os interesses, as necessidades e os sentimentos

dos alunos sejam o ponto de partida do processo educativo. A escola deve
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oferecer um ambiente simplificado, purificado e harmônico, segundo Dewey".

Um ambiente de viva experiência participativa deve ser mesmo uma mini-

comunidade democrática, onde os alunos aprendam a trabalhar assuntos de

interesse coletivo. A escola, como comunidade artificial, prepararia os

educandos para o exercício democrático do poder em níveis macro-sociais e

para corrigir as disfunções que ocorrem no organismo social, como pobreza,

alcoolismo, banditismo, etc. Em sua vertente pragmatista e instrumentalista, a

mais influente em nosso pais, deve proporcionar o acesso à cultura geral, como

também formar profissionalmente para o exercício de atividades no sistema

produtivo em nome do desenvolvimento social. Neste sentido, a escola

funciona como alavanca da sociedade, como fica claro no Manifesto dos

Pioneiros da Educação Nova, lançado em 1932. Vejamos:

Na hierarquia dos problemas nacionais, nenhum sobreleva em
importância e gravidade ao da educação. Nem mesmo os de
caráter econômico lhe podem disputar a primazia nos planos de
reconstrução nacional. Pois, se a evolução orgânica do sistema
cultural de um pais depende de suas condições econômicas, é
impossível desenvolver as forças econômicas ou de
produção, sem o preparo intensivo das forças culturais e o
desenvolvimento das aptidões à invenção e à iniciativa que são
fatores fundamentais do acréscimo de riqueza de uma sociedade
(Ghiraldellil, 1994: 54, grifos nossos).

/

A didática escolanovista é marcada pelo trabalho ativo do educando,

pela auto-avaliação, pelo método científico (pesquisa, solução de problemas),

pelos centros de interesse. Neste sentido, deve-se abandonar o caráter

mnemônico da escola tradicional, para aproximar-se da realidade dos

educandos e da comunidade. A qualidade deve prevalecer sobre a quantidade.

o professor deve ser profundo conhecedor da psicologia evolutiva e

da psicologia da aprendizagem para saber agir como orientador ou facilitador.

Deve buscar formar, segundo Dewey", pessoas de espírito fraterno, de

inteligências claras, tolerantes, harmoniosas e compreensivas.

o escolanovismo também se propõe a formar um indivíduo crítico,

participativo e adaptável, segundo os interesses e necessidades da

8 Dewey, 1978: 24-25.
9 Dewey, 1978:25.
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comunidade. Para esclarecer o caráter destes aspectos no campo teórico

renovado, cremos ser importante atentarmos para as palavras de Lourenço

Filho:

A educação deve aspirar, sem dúvida, ao desenvolvimento das
capacidades do pensamento crítico independente em cada pessoa
existente. Mas tal desenvolvimento não se dá no vazio, fora dos
costumes e tradições culturais, sejam técnicas, científicas,
artísticas ou religiosas, nem é possível também sem que, nos
indivíduos, se estabeleçam sentimentos de lealdade do indivíduo a
grupos e instituições, que tudo conservem (Lourenço Fillho, 1974:
250,251 ).

Parece-nos que a proposta pedagógica da Escola Nova encanta

pelas possibilidades que enseja ao desenvolvimento da subjetividade humana.

Este aspecto, estreitamente relacionado ao discurso político da teoria do

esforço e do interesse e da igualdade de oportunidades, parecia realmente ter

o poder de formar um cidadão ativo e digno, numa sociedade livre.

Para melhor compreendê-Ia, vejamos de forma sintética as principais

deliberações da reunião 10 que assentou as características gerais da Escola

Nova: A) Quanto à organização geral:1°) A escola Nova é um laboratório de

pedagogia prática; 2°) A Escola Nova é um internato; 3°) A Escola Nova está

situada no ambiente natural da criança , o campo; 4°) A Escola Nova agrupa

seus alunos, de modo a forjar um ambiente familiar;5°) Defende a co-educação

dos sexos ;6°) Organiza trabalhos manuais que tenham finalidade mais

educativa e utilitária , que profissional;7°) Entre os trabalhos manuais, o de

marcenaria ocupa o primeiro lugar; 8°) Ao lado de trabalhos regulados,

concede-se tempo para trabalhos livres;9°) A cultura do corpo será

assegurada; 10°) As excursões são atividades coadjuvantes do ensino. B)

Quanto à formação intelectual: 1°) Defesa da cultura geral, do espírito crítico e

do método científico;2°) Especialização espontânea, desenvolvendo interesses

num sentido profissional; 3°) O ensino será baseado na experiência; 4°)

Associação do estudo intelectual com o desenho e os trabalhos manuais; 5°) O

10 De acordo com Lourenço Filho (1978: 162). a mesma foi realizada no ano de 1919, em
Calais, sob a organização do Centro Coordenador das Escolas Novas, e teve o título de
Bureau International des Écoles Nouvelles, veja em anexo os pontos aprovados, na íntegra
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ensino será baseado nos interesses da criança; 6°) As atividades serão

desenvolvidas pelo aluno de acordo com as possibilidades cognitivas de sua

idade; 7°) O trabalho coletivo consiste numa troca, ordenação ou elaboração

lógica comum dos documentos individualmente reunidos; 8°) Na Escola Nova,

o ensino propriamente dito será mesclado com atividades de iniciativas

individuais; 9°) Estudam-se poucas matérias por dia e diversificam-se as

atividades 10°) Estudam-se poucas matérias por mês ou por trimestre. C)

Quanto à formação moral: 1°) Deve dar-se de dentro para fora, num sentido

crítico e livre; 2°) A concretização dos aspectos anteriores impõe o direito de

participação na escolha dos dirigentes da escola; 3°) As recompensas ou

sanções positivas consistem em proporcionar aos espíritos criadores ocasiões

de aumentar a sua potência de criação 4°) Os castigos ou sanções negativos

estão em relação direta com a falta cometida; 5°) A emulação se dá pela

comparação do trabalho presente, com o trabalho passado; 6°) A Escola Nova

deve ser um ambiente belo; 7°) A música coletiva, o canto coral ou orquestra

oferecem um influxo profundo e purificador entre os educandos; 8°) A educação

da consciência moral consiste, principalmente nas crianças, em narrações que

provoquem reações espontâneas, verdadeiros juízos de valor que, pela

repetição se acentuam e acabam por ligar-se em estrutura definitiva; 9°) A

educação da razão prática consiste, principalmente entre os adolescentes, em

reflexões e estudos que se refiram de modo especial à lei natural do progresso

individual e social e que respeite a espiritualidade dos indivíduos.

A esses princípios, informa Lourenço Filho (1978: 165) , foi

acrescido outro: <IA Escola Nova, em ca d criança, deve preparar não só o

futuro cidadão capaz de preencher seus deveres para com a pátria, mas

também para com a humantdade."

A fundamentação teórica escolanovista baseia-se em autores de

reconhecimento mundial, com destaque não só na educação, como na

sociologia, na filosofia, e na psicologia.

Segundo Nosella (1992: 94), Rousseau pode ser considerado o pai

ou avô da Escola Nova. Sua concepção de sociedade, moldada no contrato

social e na sociedade democrática, é perfeitamente coerente com o discurso

político do movimento renovador. Sua proposta de educação, clarificada na
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obra Emílio ou Da educação, também serviu de forte inspiração para o método

da escola nova, já que trata de uma educação natural, praticada no contato

direto com o campo. Influencia muitos escolanovistas, também com a crença

na bondade natural da criança, o que reforçará em ambos o viés

espontaneísta. São ainda comuns a Rousseau e à Escola Nova a crítica ao

inatismo e a valorização da experiência.

Segundo Soares (1996: 150), Durkheim também contribuiu para o

aporte teórico escolanovista, ao compreender a crise da escola tradicional

como resultado da crise moral da sociedade, na qual a consciência coletiva não
/

conseguia acompanhar as grandes mudanças ocorridas, nem introjetar as

novas normas ou códigos morais necessários à coesão social, produzindo,

assim, um estado de anomia 11. Para formular uma moral idade condizente com

as novas necessidades da sociedade, a escola necessitaria ser reorganizada,

abandonando seu caráter meramente diletante e de cultura geral e tornando-se

cada vez mais especializada. Sua contribuição se dá, portanto, através da

preocupação com as novas exigências nas formas de organização do trabalho

e com a organização de uma cultura científica. É, pois, como escola da ciência

e da pesquisa, que o movimento renovador irá se apresentar à sociedade,

tendo justamente como base as idéias de Durkheim.

John Dewey será, no entanto, o nome mais expressivo da Escola

Nova,. Aquele que dará o passo fundamental para a realização de uma

revolução copernicana na educação, ao propor a união entre educação e

ensino, através da escola ativa.

Defensor de princípios liberais e preocupado com a construção

econômica e social de seu país, que, após a guerra civil, dava sinal de

crescimento de sua indústria e comércio, o que daria também nova direção ao

ensino (Soares: 1996), Dewey proporá um tipo de escola adequado justamente

às necessidades deste desenvolvimento e que concilie os interesses deste com

os dos indivíduos, para que estes se sintam, ao mesmo tempo, partícipes e

recompensados do/no processo de construção nacional.

11 Em Durkheim, esse termo tem sentido de ausência de leis ou regras que regulem
comportamento individual e coletivo.
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o fundamento filosófico de sua escola ativa encontra-se no

pragmatismo, movimento criado por filósofos americanos, dentre os quais

destacam-se James e o próprio Dewey. Na base deste pensamento filosófico,

segundo Cunha (1994), encontramos como princípios: o pensamento e a ação

devem formar um todo indivisível, o que implica tratar qualquer formulação

teórica como hipótese ativa que careça de demonstração em situação própria

de vida; as constantes transformações sociais fazem com que a realidade não

constitua um sistema acabado e imutável; a inteligência garante ao homem

capacidade para alterar as condições de sua própria existência. Para os

pragmatistas, o terreno em que se dá a transmissão do conhecimento,

particularmente a escola, pode tornar-se um campo fértil de experimentação de

teses filosóficas (Cunha, 1994).

Neste sentido, o pragmatismo busca um tipo de educação que una

ação e pensamento, através da mediação da atividade do trabalho:

... o ensino se tem de fazer pelo trabalho e pela ação, e não somente
pelas palavras e pela exposição, como outrora, quando o
conhecimento racional era de natureza especulativa e destinado à
contemplação do mundo. (Teixeira, 1994: 45).

o trabalho é visto em sentido libertário e tem como características:

polivalência, alta qualidade, trabalho coletivo e cooperativo, ênfase na solução

de problemas em situações reais ou simbólicas, valorização do aspecto afetivo

e do equilíbrio emocional, integração entre sensibilidade, pensamento e ação, e

valorização dos interesses da comunidade sobre os do indivíduo, dentre outras,

o que nos leva a argumentar sobre a atualidade da Escola Nova na relação

entre trabalho e educação. Será esta a discussão do próximo capítulo.



CAPíTULO 2

A RELAÇÃO ENTRE TRABALHO E EDUCAÇÃO NA ESCOLA

NOVA: A REVOlUÇÃO DO PRAGMATISMO.

Conforme vimos no capítulo anterior, a Escola Nova nasce da

oposição à Escola Tradicional, considerada superada diante da nova realidade

advinda do avanço da ciência, da técnica e do processo de industrialização.

Dentre as linhas teóricas existentes no interior daquela, optamos em

analisar o pragmatismo, por ter sido esta, como afirmam Saviani ,(1983 )

,Giorgi (1989 ) e Ghiraldelli Jr. (1994 ), a corrente mais aceita entre os

educadores brasileiros, principalmente através da influência de Anísio Teixeira.

Sabemos, também que o pragmatismo ocupou largos espaços na

educação mundial, tendo como maior campo de domínio, os Estados Unidos,

berço de seus maiores teóricos.

A opção em analisar o pragmatismo dá-se, principalmente, pelo fato

de ter sido esta a linha teórica que deu uma contribuição fundamental à

questão da relação entre teoria e prática, ao explicitar a necessidade da

preocupação com o mundo do trabalho e de sua articulação com a educação.

O pragmatismo, enquanto corrente filosófica, nasce da crítica ao

racionalismo, opondo-se ao modo como este se expressa tanto na Grécia

antiga, onde se compreendia que o acesso à realidade só seria possível no

plano do pensamento, como na Idade Média, onde esse acesso só poderia se

dar através da mediação de seres superiores e em consonância com os

interesses da igreja. Nos dois períodos, a atividade e a experiência eram vistas

--
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como obra da natureza e como coisa inferior' e degradante, portanto indigna

de homens de pensamento.

Critica também o empirismo, que no confronto com o inatismo

racionalista, supervaloriza a ênfase nas sensações e na experiência como

fontes únicas de construção do conhecimento.

o pragmatismo considera a contribuição de Kant, na crítica às duas

correntes filosóficas anteriores, já que ambas supervalorizam a objetividade e

negam a subjetividade. Mas na crítica a Kant, que supervaloriza a

subjetividade, o pragmatismo absorve a contribuição de Hegel, no que

concerne à necessária unidade entre objetividade e subjetividade na apreensão

do conhecimento da realidade e no que consideram fundamental, que é o

reconhecimento da razão não como elemento inerte, mas histórico e mutável.

No idealismo hegeliano, o sujeito deve ter papel ativo na relação com o objeto

do conhecimento, embora esta atividade só se dê em nível ideal, como expõe

Marx. Da união entre razão histórica, atividade e ciência experimental, nasce a

clara necessidade de unidade entre teoria e prática, objetivo declarado e

perseguido pela nova filosofia.

Para buscar essa unidade o pragmatismo parte da realidade dos

fatos mais imediatos: ..... O pragmatismo se sente mal longe dos fatos .... ".

enquanto "... O Racionalismo fica à vontade somente na presença de

abstrações ... (James,1985:25).

Nesse ponto, o pragmatismo cai em uma de suas contradições, já

que na tentativa de escapar do idealismo, que dissolve a prática na teoria,

1 Chauí (1981), fundamenta a explicação dessa separação, na teoria das quatros causas,
elaborada por Aristóteles e sistematizada pela filosofia medieval. Essa teoria, ao buscar
explicar o movimento - tema central entre os filósofos gregos antigos - afirmam que existiriam
neste, quatro causas fundamentais, quais sejam: 18) a causa material (relativa à matéria ou
objeto); 28) a causa formal (relativa à forma que assume a matéria ou objeto); 38) a causa
motriz ou eficiente (relativa ao esforço em se transformar a matéria ou objeto); 48) a causa final
(relativa aos motivos pelos quais a matéria foi transformada e o objeto construido.
Na sociedade escravocrata, as quatro causas não tinham o mesmo valor, já que as três
primeiras eram realizadas pelos homens considerados inferiores (os escravos) . Já a causa
final, representada pelo homem livre, aquele que iria utilizar o objeto "fabricado", esta sim, era
reconhecida e valorizada socialmente.
Estas relações causais são, na idade média, interpretadas de modo semelhante à interpretação
antiga, já que ambas são sociedades extremamente extratificadas e entendem a produção
material como dádiva da natureza (Deus), e não como atividade criativa do trabalho humano,
tendo portanto uma visão metafísica sobre o movimento do real.



42

acaba por dissolver a teoria na prática ou no praticismo, entendido como

atividade imediata. Para Vásquez, isto leva a uma visão próxima ao do 'senso-

comum', no qual se tem muita prática e pouca teoria. Ainda segundo o referido

autor, a concepção que vê a relação teoria-prática em seu sentido meramente

prático-utilitário está longe de se configurar numa Filosofia da práxis, e não

poderá passar de um Pragmatismo da práxis, que se baseia no conhecimento

e na experiência da consciência comum.

Para James, a filosofia pragmática se apresenta como uma teoria

aberta, plástica, sem preconceitos, onde verdade e utilidade marcham lado a

lado, longe do "espírito duro" do racionalismo e na crítica ao espírito

meramente sensacionalista do empirismo.

o pragmatismo também considera fundamental a contribuição que a

nova Psicologia e a nova Bioloqia'', aliadas às idéias evolucionistas de Darwin,

deram à questão da apreensão do conhecimento, como na ênfase da

continuidade entre indivíduo e natureza, que se dá num constante processo de

interação e seleção.

Tais idéias, aliadas à defesa da revolução ocorrida com a Ciência

Experirnental", que por conseqüência revoluciona a indústria, levam os teóricos

pragmatistas a defenderem mudanças constantes e positivas no quadro da

realidade social.

Estas mudanças teriam como objetivos consolidar a democracia

através de mecanismos igualitaristas que superassem o caráter dual das

principais práticas sociais, que para eles são o trabalho e a educação. Desse

modo se diminuiriam progressivamente as desigualdades sociais e

econômicas. Os mecanismos de controle da igualdade fundamentam-se na

justa competição entre os diferentes talentos, o que levaria os menos aptos a

2 Segundo Cunha (1994), a nova visão espera superar o sensacionalismo da antiga psicologia,
que reservava à mente, um papel passivo na apreensão dos conhecimentos. O
desenvolvimento da biologia, no entanto, demonstrou que o organismo é essencialmente ativo
em suas relações com o ambiente Neste sentido, o pragmatismo defende a atividade como
elemento central na aprendizagem e na adaptação dos sujeitos ao meio.
3 O pragmatismo quer romper com um mundo de ilusões e com a autoridade do saber, na qual
se baseava certas filosofias passadas. Acredita seriamente na ciência como instrumento
insubstituível de comprovação da verdade. Para Dewey (1959: 209), "A ciência representa a
salvaguarda da espécie humana contra esse pendor natural e o mal decorrente do mesmo".
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funções subalternas. Assim, o pragmatismo transpõe a lógica da livre

concorrência do mercado para as relações entre os escolares.

Esta corrente filosófica, portanto, ao reconhecer as grandes

mudanças ocorridas na organização econômica, política, social e cultural da

sociedade, ergue a bandeira do progresso e do desenvolvimento capitalistas,

na busca de encontrar as melhores respostas para a complexidade de um

mundo marcado por revoluções no campo da ciência, da produção, dos

transportes, e da comunicação, como das relações sociais e inter-pessoais.

O saudosismo ou o pessimismo jamais serão a tônica do discurso

pragmático. Ao contrário disso, a nova filosofia, ao fazer a necessária crítica da

sociedade, persegue o avanço dessa através do desenvolvimento de suas

forças materiais, intelectuais e morais, e instalam o otimismo como regra,

principalmente na crença na educação como fator de mudança social e de

democratização progressiva da sociedade. Esse otimismo não se apresenta de

modo passivo ou fatalista, mas crítico e ativo. James, aliás, prefere chamá-Io

de meliorismo, por ser probabilista e trabalhar na perspectiva de uma ação

intencional que poderá ou não modificar a realidade conforme o plano traçado.

Para ele, o meliorismo trabalha com possibilidades, enquanto o otimismo ver o

progresso como inevitável e o pessimismo assume uma conotação trágica em

relação ao mesmo. Para nós, tanto o otimismo crítico, quanto o meliorismo

dessa filosofia contribuem para criar ilusões em torno de um tipo de

organização social que tem como modelo a sociedade americana, tentando

assim barrar propostas alternativas que busquem mudanças radicais no quadro

social. A atividade e a crítica são compreendidas, portanto, como um

movimento interno ao sistema , como elementos de correção das disfunções

que devem ser sanadas para sobrevivência do próprio sistema.

O termo pragmatismo tem origem na palavra grega prágma, que

significa ação ou prática. Essa filosofia enfatiza a necessidade de se

estabelecer um novo critério de reconhecimento da verdade e da validade das

idéias, que é sua utilidade social prática, sua eficiência e eficácia em resolver

os problemas que a realidade apresenta. Essa posição pragmática foi inclusive

confundida com algúmas afirmações de Marx a respeito da relação entre teoria

e prática, principalmente em leituras confusas das teses sobre Feuerbach.
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Segundo Dewey, seu utilitarismo pretende afastar-se da visão

individualista de Bentham, já que considera a felicidade e a realização, não só

em termos pessoais, mas também na sociedade como um todo, ou em sua

maioria.

Enquanto filosofia utilitária, o pragmatismo apresenta-se como uma

teoria sem preconceitos ou dogmas. James, parafraseando o filósofo

pragmático Papini, esclarece como funciona o método em que se baseia a

nova teoria:

...Como o jovem pragmatista italiano Papini disse muito bem, situa-se
no meio de nossas teorias, como um corredor em um hotel. Inúmeros
quartos dão para ele. Em um, pode-se encontrar um homem
escrevendo um volume ateístico; no próximo alguém de joelhos
rezando por fé e força; em um terceiro, um químico investigando as
propriedades de um corpo. Em um quarto, um sistema de metafísica
idealística está sendo demonstrada. Todos, porém, abrem para o
corredor, e todos devem passar pelo mesmo se quiserem ter um meio
prático de entrar e sair de seus respectivos aposentos. (James, 1985:
21 ).

Com base em Freitas (1994: 118), podemos afirmar que esse tipo de

compreensão é bastante atual, já que referenda o projeto capitalista, hoje

guiado pela proclamada 'era das incertezas', que impõe uma 'postura objetiva'

em consonância com "um pragmatismo 'cego'."

Ainda segundo James, o pragmatismo segue a lógica indutiva,

agarrando-se a fatos particulares e concretos, que são generalizados. Nesse

sentido, cada ser particular deve provar sua própria verdade pela experiência

individual.

o critério máximo de qualquer verdade é, como já afirmamos, a

utilidade. Vejamos as palavra de James:

...Se estou perdido na floresta e faminto, e dou com o que parece ser
uma trilha de gado, é da maior importância que eu pense em uma
habitação humana ao fim da mesma , pois, se assim faço e ajo,
salvo-me. O pensamento verdadeiro é útil porque a casa, que é seu
objeto, é útil. O valor prático de idéias verdadeiras é, pois, derivado
primariamente da importância prática de seus objetos para nós ...
(James, 1985: 73).
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A utilidade e o uso tornam-se, no pragmatismo, elementos

essenciais para a concretização do novo ideal humanista a ser trabalhado na

educação. Todos devem se beneficiar de seus resultados, ao contrário do que

acontecia na Idade Antiga e na Idade Média. Os critérios que se baseiem em

diferenças de classe, raça, sexo ou credo devem ser postos de lado e

substituídos por outros que garantam a justiça. Os caminhos apontados para

que isto aconteça são bastante questionáveis, como veremos adiante.

Segundo Vásquez, "... o pragmatismo infere que o verdadeiro se

reduz ao útil. .." Para o autor, "o conhecimento é útil na medida em que é

verdadeiro, e não inversamente", como quer o pragmatismo (Vásquez, 1977:

210,212). Ainda para este autor, a verdade não pode se reduzir ao elemento

que supra nossos interesses ou que parta simplesmente de nossas crenças e

interesses imediatos e individuais. A verdade e a prática devem ter

fundamentos na atividade humana, entendida como práxis transformadora e

revolucionária. Para ele,

... o verdadeiro implica numa reprodução espiritual da realidade,
reprodução que não é um reflexo inerte, mas sim um processo ativo
que Marx definiu como ascenso do abstrato ao concreto em e pelo
pensamento, e em estreita vinculação com a prática social. ..
(Vásquez, 1977: 213. ).

Nesse sentido, pragmatismo e marxismo se contrapõem, já que

percorrem caminhos diferentes no método de apreensão da realidade, o que

apontamos na introdução deste trabalho.

O pragmatismo, porém, irá influenciar de forma decisiva a

experiência de milhares de educadores, em diversas partes do globo, e tomará

corpo através do nome de John Dewey (1859 -1952), filósofo americano que

teve a capacidade de compreender o momento histórico pelo qual seu país

passava após a guerra civil, que era um momento de reconstrução nacional.

Soube também acompanhar o desenvolvimento da ciência e da técnica e

entender a contribuição que as mesmas poderiam oferecer ao progresso da

humanidade.
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Nascido em Burlington, Estado de Vermont, em uma família

protestante, descendente dos pioneiros provindos da Inglaterra, no século XVII,

como registra Arnaral (1990), Dewey cresceu participando do tipo de

experiência comunitária própria dos congregacionalistas, que viviam uma

estrutura organizacional onde não havia rigidez hierárquica e onde as crianças

tinham um papel ativo na comunidade.

Influenciado por essa experiência, como pelo darwinismo, no que

concerne à função social dos indivíduos na sociedade, Dewey fará a defesa

constante da democracia e do mérito, o que o levará a enfrentar a corte

americana , ao ser acusado de subversivo e "vermelho". A perseguição a

Dewey se dá pela ação dos ultraconservadores, sempre apegados a interesses

e valores do passado. Seu pragmatismo não pretendia realizar uma revolução

socialista, mas acompanhar a própria revolução burguesa em curso e alimentá-

Ia em nome do progresso da sociedade do capital.

Como motivos de desajustes na sociedade, Dewey critica o dualismo

existente na organização social e na organização educacional, comprometedor

da democracia e da realização dos ideais humanistas.

Como saída, prega a necessidade de se expandir o regime

democrático como forma ideal de relação política, objetivando alcançar o fim

das diferenças de classe. Para ele, as diferenças podem ter caráter individual,

de aptidão, de interesse, de experiência, mas nunca de acesso ou

oportunidade, o que caracterizaria privilégio de uma classe sobre as outras. Em

acordo com a atual teoria da sociedade do conhecimento, o pragmatismo crê

que "saber é poder." Marx destrói esse discurso, ao mostrar que, sob a tutela

do capitalismo, ocorre justamente um movimento contrário, onde quem tem

poder também possui e controla o saber. Numa visão marxista, portanto, poder

é saber, e não o inverso, como quer o liberalismo.

Mas seguindo seus próprios passos, Dewey persegue seu intento,

propondo-se a unir teoria e prática a partir do elo fundamental que o

pragmatismo levanta, ou seja, da relação entre educação e trabalho.
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2.1. O PRAGMATISMO E O ANÚNCIO DE UMA SOCIEDADE EM

MUDANÇA.

o anúncio de uma sociedade em mudança" é a tônica do

pragmatismo. No cerne do conteúdo mudancista caminham, lado a lado, a

revolução na ciência pela ciência experimental e as transformações no mundo

do trabalho influenciada por esta.

Tais mudanças transformam a vida das instituições e das pessoas,

que devem adaptar-se à nova realidade para acompanhar o rumo do

desenvolvimento:

Nossos tempos estão mudando e, sob certos aspectos, ao menos,
como jamais mudaram. Essa mudança apresenta exigências novas à
educação. E a educação precisa mudar muito para atender à nova
ordem das coisas (Kilpatrick,1965: 14).

É nesse sentido que Kilpatrick chama à atenção para a necessidade

de mudanças no interior da escola, no intuito de torná-Ia moderna e eficiente

diante da nova realidade de uma civilização em mudança.

Seguindo Durkheim, o escolanovismo reconhece a educação como

fenômeno essencialmente social" e busca enfatizar a necessidade de um

vínculo estreito com o mundo do trabalho, como de uma nova moralidade que

atenda às novas determinações deste. A relação entre trabalho e educação

pode-se afirmar seguramente é um ponto de destaque da nova teoria.

o processo democrático e as condições de integração econômico-
social exigem mais participação de todos nos problemas do trabalho
e da vida cívica. novos processos de produção criaram e se
desenvolveram nos últimos tempos, por aplicação da grande
tecnologia, mesmo na produção agrícola, reclamando rápida e eficaz
readaptação desses grupos da população ativa. Isso exige a difusão
de técnicas elementares da cultura simbólica, ler, escrever e contar,

4 Educação para uma civilização em mudança, é o título de uma das obras de maior impacto de
Kilpatrick, filósofo do pragmatismo e discípulo de Dewey. Como o próprio título indica, todo seu
conteúdo gira em torno da necessidade da educação adequar-se à nova realidade de um
mundo revolucionado pela ciência, pela técnica e pela industrialização.
5 Os escolanovistas sempre tiveram clareza da existência de relações entre escola e
sociedade. Por isso mesmo, defendem o ajustamento da educação aos interesses sociais. Cf.
Lourenço Filho, 1978: 131.
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saber interpretar desenho, saber decifrar sinais e instruções,
condições muitas vezes indispensáveis à defesa da própria vida do
trabalhador. ( Lourenço Filho, 1978: 260).

Vemos que o tratamento dado às mudanças científicas e

tecnológicas assume aspectos principalmente técnicos (pragmáticos). Quando

se referem ao caráter social da produção, o tecnicismo continua presente, só

que devendo caminhar ao lado de um humanismo romântico que toma como

parâmetro central a conciliação de classes. Em seus devaneios idealistas, o

pragmatismo está longe de compreender o real sentido das mudanças na base

cientifico-técnica da produção.

Para Katz, .. (...) cada revolução tecnológica associa-se a um

determinado tipo de contradições no funcionamento do capitalismo, e não a

substituição de um 'amontoado' de inovações por outro" (Katz, 1999:24).

Nesses termos, cabe perguntar sobre qual é o sentido das mudanças em

relação ao confronto entre forças produtivas e relações de produção. Deve-se

indagar sobre o papel das primeiras no aprofundamento da extração de mais-

valia e como alternativas do capital para tentar sair das crises de

superprodução e para manter os monopólios.

Cabe perguntarmos, então, se a saída técnico-pedagógica e

humanista do pragmatismo não seria uma forma sutil de evitar o confronto

entre as classes e manter a sociedade sobre as bases da exploração do

capital.

Para buscar estas respostas, recorreremos com freqüência aos próprios textos

dos autores pragmáticos, no intuito de garantir maior fidelidade às nossas

afirmações.

Ao se proporem críticos e com nova postura diante das categorias

acima referidas, os autores pragmatistas buscam sustentar a coerência com

seu quadro teórico, não se contentando simplesmente em inserirem-se na

defesa do modelo produtivo ipisis lifteris, mas buscando avançar para além

dele.

A riqueza de informações acerca do processo de desenvolvimento

industrial e científico-técnico e a visão de base filosófica humanista os levam a
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criticar o modelo taylorista-fordista de produção, a começar pelos limites

impostos pela especialização.

Não que o pragmatismo negue a necessidade de especialização,

não se trata disso! O que o pragmatismo questiona é o caráter limitador de uma

visão meramente técnico-instrumental da atividade do trabalho,

... outros interesses, afins ao ramo da especialidade, precisam ser
cuidados. Um só ramo de interesse limita demais, asfixia (...).
Devemos, por isso multiplicar os interesses dos indivíduos para que a
vida se enriqueça e lhe possa dar satisfações íntimas.
(Kilpatrick, 1965: 51).

O trabalho limitado, mecânico", a atividade do homem-máquina de Descartes,

não interessa ao pragmatismo. Este busca uma atividade inventiva, cooperativa

e crítica. Vejamos a crítica de Dewey:

Muito se tem falado em organização científica do trabalho. Mas uma
visão acanhada restringe o campo da ciência a assegurar a eficiência
da atuação por meio de acertados movimentos musculares ou físicos.
A principal oportunidade para eficácia da ciência será a descoberta
das relações do homem com seu trabalho - inclusive as relações com
os demais que nele tomam parte - para que o trabalhador ponha o
seu interesse inteligente naquilo que estiver fazendo (Dewey, 1959:
91 ).

O pragmatismo, segundo seus teóricos, vem criticar o ponto de vista

autoritário e unilateral da classe dirigente, que não considera os fatores

espirituais e emocionais daquele que trabalha. Neste sentido, assemelha-se

bastante ao atual discurso da qualidade total, que defende não só a

polivalência, como o reconhecimento do valor substantivo da inteligência

emocional dos funcionários. Kilpatrick chega a afirmar que a especialização do

trabalho levará à especialização das relações nos grupos, o que fará nascer o

desprezo e o egoísmo individualista, em oposição ao sentimento de

coletividade e solidariedade.

A nova filosofia acredita que, se a especialização leva à agregação,

já que junta fisicamente os operários nas fábricas, deve também levar à inter-

6 Sobre esta questão, ver: Teixeira, 1967: 20.
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relações de valor humanitário no interior daquelas, pois a mera

multiplicação de valores econômicos não basta evidentemente. O homem

precisa viver do seu trabalho, mas precisa também viver no seu trabalho ..."

(Kilpatrick, 1965: 52).

Para Dewey, dar e receber ordens pode até levar a resultados

econômicos positivos na produção, mas entende ele que o processo produtivo

deve pautar-se pela co-participação.

Para ele, o trabalho toma sentido não só de socialização

comunicativa e solidária, mas de aprendizado mesmo, já que o saber toma

forma de saber fazer" ou aprender a fazer por meio de uma atividade,

preferencialmente a atividade do trabalho e em grupo. O aspecto da

conciliação de classes e da cooptação está presente no estabelecimento de

hierarquias internas aos processos, que são legitimadas pelas competências

individuais. Assim, não há antagonismo, nem conflito, mas cooperação e

solidariedade:

As associações ativas com outras pessoas constituem um elemento
tão íntimo e vital de nossos próprios interesses, que impossível é
traçar nítida delimitação, que nos habilitasse a dizer: 'aqui finda minha
experiência; ali começa a tua.' (Dewey, 1959: 205)

Outros aspectos essenciais a serem valorizados pelo pragmatismo

são as disposições intelectuais e emocionais dos seres envolvidos no processo

produtivo. Estas são fundamentais para a realização do trabalho e encontram-

se deficientes, tanto nas ações dos operários , como nas ações dos patrões.

Quanto ao operário, falta-lhe melhor compreensão sobre o processo do

trabalho. Já o patrão precisa deixar de considerar o lucro como o fator mais

importante e levar em consideração o caráter humanitário do trabalho.

Para o pragmatismo, a consideração dos aspectos intelectuais e

emocionais, democratiza o espaço do trabalho e cria um ambiente de maior

entendimento, colaboração e solidariedade entre as classes, ao mesmo tempo

7 Para melhor compreender esta questão no pragmatismo, ver: Dewey, 1959: 204.
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em que o local de trabalho passa a caracterizar-se como um espaço educativo.

Neste sentido, a criatividade e a experiência do trabalhador, como o conjunto

de suas disposições intelectuais e emocionais, devem ser consideradas tão

importantes quanto a produção material, ao contrário do que ocorre na indústria

moderna.

Na crítica ao modelo industrial e na proposição de um processo de

trabalho que considere o trabalhador em todos os seus aspectos, o

pragmatismo não consegue libertar-se da lógica que move a organização social

capitalista, a não ser quando propõe uma formação social ideal e justa. Para

este, tal modelo societal será construído quando os homens tomarem

consciência da necessidade de conviver à base dos grandes ideais de

igualdade, liberdade e fraternidade. O movimento de construção da nova

sociedade se , então, não no plano das relações concretas e contraditórias dos

homens reais que constróem um novo mundo, mas a partir da idealização de

um novo tipo de homem e de sociedade. É neste sentido, como já vimos em

Vásquez, que o praticismo desta teoria, cai no mais absoluto idealismo.

Segundo o pragmatismo, ao planejar suas tarefas, a fábrica deve

também levar em consideração o desejo do indivíduo, para que a atividade não

se torne enfadonha, nem provoque reflexos negativos em suas emoções. A

atividade deve estar em perfeita harmonia com o coração e o espírito de quem

a exerce.

A visão do pragmatismo em relação à divisão do trabalho segue a

lógica de Proudhon, em sua obra intitulada Filosofia da miséria e merece a

crítica feita por Marx na obra Miséria da filosofia. Segundo Marx, Proudhon crê

que o lado bom da divisão do trabalho assenta-se no fato de que é através dela

que se "... realiza a igualdade das condições e das inteligências" (Proudhon

apud Marx, 1978: 140). O lado mau dessa questão é, para Proudhon, o fato de

que U A divisão do trabalho, tornou-se para nós um instrumento de miséria"

(Proudhon apud Marx, 1978: 140).). Segundo Marx, Proudhon entende que a

forma como a divisão do trabalho se realiza leva esse processo a negar seus

próprios fins, o que supõe a necessidade de "Encontrar' a recomposição que

anule os inconvenientes da divisão, conservando os seus efeitos úteis' ".

(Proudhon apud Marx, 1978: 140). Para nós, é este o raciocínio do
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pragmatismo, que, enquanto filosofia, alimenta o processo de recomposição do

capital, à medida que tenta aproximá-Io aos ideais libertá rios de 1789.

Seguindo seus ideais humanitários, o pragmatismo investe con ra

todo tipo de dualidade e prega, de forma incessante a necessidade de se unir

teoria e prática. Agindo-se assim, dar-se-á o salto qualitativo superador dos

processos que separam o fazer e o pensar e não permitem o desenvolvimento

total do ser. É neste sentido que a nova filosofia fará a crítica do modelo

produtivo em voga, já que o mesmo apresenta caráter claramente

desumanizador.

Embora concorde com algumas idéias de Henry Ford, como a sua

defesa do humanismo, e a formação de hierarquias pelo critério das

competências individuais, o pragmatismo faz a crítica interna ao modelo

industrial, principalmente no que concerne à separação entre teoria e prática.

Buscando superar o taylorismo-fordismo, a filosofia pragmática

afirma que há um enorme erro ao se divorciar atividade e pensamento. Essa

filosofia não vê sentido na separação entre homem "prático", de ação e homem

"teórico", de cultura geral e das belas artes. Para Dewey,

... Tal estado de coisas existirá enquanto a sociedade for organizada
com fundamento na divisão entre classes trabalhadoras e classes
não trabalhadoras ... (Dewey, 1959: 149).

Desse modo, o pragmatismo não aceita uma concepção de trabalho

que entenda a atividade em seu caráter meramente técnico e parcial. Propõe a

formação de um trabalhador de visão ampla, com cultura geral, altruísta e sem

preconceitos. Um trabalhador flexível, adaptável às constantes mudanças no

mundo do trabalho, e por isso aberto a aprender e a aprender a aprender"

aspectos que o tornam bastante atual.

8 Essa é uma condição fundamental para quem, como os filósofos pragmatistas, quer aplicar a
ciência à construção do conhecimento. Trata-se portanto de uma nova concepção que entende
o conhecimento como inacabado, já que aquele que o constrói, também o é. Nas palavras de
Dewey:" Um Sócrates é levado por isso a declarar que reconhecer a própria ignorância é o
comêço do eficaz amor à sabedoria, e um Descartes a dizer que a ciência nasceu da dúvida."
(Dewey, 1959: 208).
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o pragmatismo acredita que o sistema educacional não pode

permanecer com seu caráter dualista, caracterizado por uma educação utilitária

para as massas e uma educação erudita para as elites. A sociedade não pode

continuar a ser dividida entre os que fazem e os que sabem, os primeiros

trabalhando, e os últimos vivendo do trabalho alheio. Por isso, os currículos

precisam deixar de preparar seus programas com bases "... nos interesses

especializados de uma c/asse ociosa." (Dewey, 1959: 252).

Essa concepção impõe limites ao desenvolvimento de um tipo de

organização do trabalho e de organização social que interesse aos

trabalhadores, já que vê a simples polivalência como elemento de promoção

humana. Segundo Marx, a questão que interessa aos trabalhadores não é

somente de domínio do conteúdo do trabalho, mas fundamentalmente de

domínio dos meios de produção e distribuição das riquezas. O que nos

interessa não é um trabalhador polivalente e inteligente para bem servir ao

capital, mas um trabalhador que tenha condições teórico-práticas de destruir

coletivamente a sociedade do capital e de construir um novo tipo de

sociabilidade.

Ainda seguindo a lógica do pragmatismo, o sistema democrático

exige que a todos sejam dadas oportunidades iguais de uma educação integral.

Uma educação que contemple não só as atividades laborativas, mas que

também volte suas atenções para a cultura geral e para o cultivo das coisas do

espírito. Assim, libertar-se-á o homem do servilismo intelectual, que para

Dewey (1959) só serve para o melhor domínio das massas por parte de quem

detém a autoridade.

Esse dualismo precisa ser superado, inclusive quanto ao exercício

do poder no interior das instituições e das fábricas. Para Dewey, já é fato a luta

dos sindicatos de trabalhadores no intuito de exigir acentuada participação na

direção da indústria. Para ele, esse elemento deve ser considerado fato que

aperfeiçoará o regime democrático. Este pensamento coincide com o raciocínio

exposto por Anísio Teixeira quando este considera a participação dos

trabalhadores verdadeiro recurso auxiliar na reforma social.

Também como forma de superar os dualismos, o pragmatismo

propõe uma educação por meio de ocupações e que produza resultados
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sociais. Serão ações socialmente úteis e que tragam satisfação àqueles que as

realizam, superando o caráter rotineiro das ocupações predominantes no

modelo de então.

Ao tratar da vocação dos indivíduos, por exemplo, o pragmatismo

combate a visão de uma vocação única e considera verdadeiro absurdo uma

educação para o trabalho que não leve em conta o valor positivo da

diversificação de tarefas.

Na distribuição de tarefas, devem-se valorizar os interesses dos

indivíduos, que são diversificados e variáveis. Os interesses caminham lado a

lado com o compromisso assumido com a finalidade da ação e exige esforço

mental e físico no intuito de se conseguir a execução eficiente da atividade em

questão.

De acordo com Dewey, interesse não deve ser confundido como

simples questão espontaneísta de proporcionar prazer a quem realiza uma

tarefa ou defesa de uma .. pedagogia mole ". mas, ao contrário, revela uma

posição de redireção de uma atividade, no intuito de atingir a satisfação

pessoal e social e, principalmente, a utilidade.

Ora, se a educação é um fenômeno essencialmente social, como

reconhece o pragmatismo, e vivemos sob a égide do sistema capitalista, que

elabora seus próprios projetos políticos para a educação, definindo sua forma

de ser e seus objetivos sociais, como esperar que uma ação político-

pedagógica que se baseia na conciliação de classes redirija os interesses da

maioria? Neste contexto, quem define o que é e o que não é socialmente útil?

Haverá realmente satisfação pessoal e social, quando se participa de forma

"democrática", de projetos definidos no topo da hierarquia? O que interessa à

maioria é apenas inserir-se no projeto social desenhado por uma minoria, onde

sua participação será mera adesão ativa aos interesses da classe opressora?

As mudanças necessárias dizem respeito apenas a uma nova forma de

organização e gestão da empresa capitalista, ou precisam atingir a própria raiz

da causa dos dualismos?

Sem levar em conta essas questões, o pragmatismo propõe articular

educação e trabalho, com o objetivo de explorar todas as potencialidades e
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aptidões humanas e de superar o dualismo existente no sistema fabril, no

sistema educacional e na sociedade como um todo. Trata-se, por isso, de uma

nova pedagogia, que, como teoria neófita, combate frontalmente tanto a velha

educação (tradicional), como o modelo de simples transferência do método

fabril para a educação. Segundo Kilpatrick (1965:55), ..... A educação nega-se a

si própria, onde quer que se use de tal regime".

Para os pragmáticos, só poderá haver coincidência de métodos na

fábrica e na escola, quando o humanismo prevalecer sobre os interesses

meramente pecuniários e se tiver como meta a democracia.

Neste contexto, o pragmatismo não compreende que a produção e a

distribuição das riquezas não envolve apenas questões de caráter ético, moral

e humanitário. Não compreende que, como diz Marx, a crescente riqueza da

sociedade, sob o domínio do capitalismo, torna ainda mais pobres os operários

e que a atividade prática libertadora dos trabalhadores não se dará pela

humanização das relações burguesas de produção, nem pela reformulação dos

princípios éticos de uma suposta burguesia humanizada, mas pelo próprio

movimento dos trabalhadores, nascido das contradições entre o capital e o

trabalho. Para Marx, esse movimento teórico e prático se constitui na revolução

proletária.

Gramsci também é bastante crítico quanto ao humanismo burguês:

... as iniciativas 'puritanas' só têm o objetivo de conservar, fora do
trabalho, um determinado equilíbrio psicofísico que impeça o colapso
fisiológico do trabalhador, espremido pelo novo método de produção.
Este equlíbrio só pode ser externo e mecânico, mas poderá tornar-se
interno se for proposto pelo próprio trabalhador, e não imposto de
fora; se for proposto por uma nova forma de sociedade, com meios
apropriados e originais ..." (Gramsci, S.n. 1.).

Para Gramsci, os industriais americanos compreenderam muito bem

que o gorila amestrado de Taylor, rigorosamente não existe, já que permanece

no interior da fábrica a dialética dominação versus rebeldia e o operário

continua a ser capaz de reflexão, já que esta é uma característica humana.

Isto explica o humanismo de Ford e suas cautelas nas relações entre empresa

e operários. Neste ponto, pragmatismo e fordismo marcham juntos na defesa

da sociedade regida pelo capital.
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2.2. O TRABALHO E A EDUCAÇÃO EM UM MUNDO UNIFICADO

o processo de desenvolvimento das forças do progresso, como a

indústria, as comunicações e os transportes, é, não só percebido, como

exaltado pelo pragmatismo. Para ele, o avanço desses setores torna o mundo

mais unificado, o que exige novas posturas e o estabelecimento de novas

relações entre os povos.

Nesse sentido, as barreiras geográficas e o nacionalismo tornam-se

prejudiciais ao desenvolvimento da sociedade, já que a nova realidade de

interdependência entre as nações exige comportamentos de integração e

aceitação ao que antes era distante ou estranho. Assim, o pragmatismo foi

bastante sensível às necessidades de expansão do capitalismo e à sua

mundialização.

Uma coisa, pelo menos, parece falhar, cada vez mais no seu
ajustamento dos fatos: é a concepção corrente de nacionalísmo e o
sentimento exagerado que ela encerra. Talvez seja novidade, para
não pequeno grupo, pensar que nacionalismo é teoria e
conhecimento, e que por isso mesmo precisa adaptar-se aos fatos.
Esses provavelmente, desejam chamar o seu nacionalismo de
'patriotismo' e pensar que, assim, êle se erguerá acima da possível
desconfiança dos fatos; ou, melhor ainda, é fato supremo, exceto
para traidores, fato que todo mundo deve respeitar. Mas o
nacionalismo assim concebido tem uma história bem conhecida. O
conceito da soberania nacional absoluta é relativamente nôvo no
mundo e, num mundo de inter-relações sempre crescentes, é tão
inviável como é a teoria da soberania pessoal absoluta ... (Kilpatrick,
1965: 53).

o autor entende que o homem moderno deve ter espírito

cosmopolita, o que implica na criação de uma nova geografia , de uma nova

história e provavelmente de uma nova ciência social (lbidem:54 ). Já Dewey

(1959: 106) insiste na necessidade de se U ••• incutir o caráter secundário e

provisório da soberania nacional. .."

Ainda sobre esse aspecto, Dewey (1959: 346) diz: "... a indústria e o

comércio já não são coisas domésticas e locais e, por conseqüência, mais ou

menos acidentais e, sim, mundiais." Esta mundialização, caracterizada pela
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indústria de base tecnológica, põe no centro das preocupações o problema da

relação entre ensino e a nova vida industrial.

Entende o autor que os novos processos industriais têm um

conteúdo intelectual mais elevado a que a escola necessita responder com

urgência:

Torna-se imperativa a necessidade de uma educação que familiarize
os operários com os fundamentos e alcance científicos e sociais de
sua atividade, porque os que não a tiverem recebido degradar-se-ão
inevitavelmente ao papel de apêndices das máquinas com que
trabalham. (lbidem:347).

Dewey entende, portanto, que o avanço da indústria desqualifica o

operário, que necessita de uma escola que o atualize em relação aos novos

processos de trabalho.

o papel da escola, neste contexto, será levar os operários a ter

contato com a máquina, não só para aprender a manejá-Ia, já que o

pragmatismo diz não entender formação profissional simplesmente como

domínio técnico de uma profissão. Segundo anuncia, a formação profissional

se dá junto com a formação mais geral, aquela que pretende levar os homens a

"compreender as coisas", ou seja, compreender o alcance social de seu

trabalho, não deixando-se explorar pelos interesses de classe, mas

defendendo o direito de uma posição social adquirida por aptidão e/ou mérito.

Para o pragmatismo, o Estado deve funcionar como elemento neutro

e mediar os conflitos de interesses entre as classes. Não compreende que o

poder burguês é sustentado justamente pelo Estado, que, para Marx, foi criado

para assegurar os interesses da classe que está no poder.

Em seu intento democrático, Dewey acredita que a escola deve

tomar-se uma comunidade em miniatura, que busque aperfeiçoar, pelo

trabalho e pela participação, a democracia social ainda imperfeita. A sociedade

será progressivamente transformada pela ação da escola, modelo ideal da vida

adulta. Esta concepção apóia-se na crença idealista do primado das idéias

sobre a materialidade das relações sociais. Dewey sonha com uma escola feliz

de ambiência pura, simplificada, harmônica, tolerante e democrática. Tudo isso
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numa sociedade que se fundamenta na exploração e na divisão desigual das

riquezas.

Para o pragmatismo, toda educação que tome como modelo "nosso

defeituoso regime industrial" (Dewey, 1959:349) tenderá a perpetuar a

dualidade entre os que pensam e os que fazem, e a divisão entre dirigentes e

dirigidos.

Para não cair nesse equívoco e não aprofundar os interesses da

classe dominante, a educação deve levar o aluno a refletir sobre as relações

humanas no contexto histórico e compreender o conteúdo científico do próprio

processo produtivo, constituindo-se um elo entre o conhecimento e a atividade.

... uma educação que reconheça a plena significação intelectual e
social de uma vocação incluiria em si a instrução sobre os
antecedentes históricos das condições atuais, o preparo em ciência
para proporcionar compreensão e iniciativa a respeito das matérias e
dos fatores da produção, e o estudo da economia, da ciência do
govêrno e da política, para pôr o futuro trabalhador em contacto com
os problemas atuais e com os vários métodos propostos para sua
solução ... (Dewey, 1959:352).

Ainda segundo Dewey, o preparo vocacional não deve sujeitar os

adolescentes "... aos padrões e exigências do sistema atual. .." (Ibidem), o que

se revela como mais uma crítica do autor não só ao sistema educacional, mas

também ao próprio modelo taylorista/fordista de produção.

Definindo trabalho como ocupações ativas, úteis e refletidas, o

pragmatismo chama à atenção não só para a necessária crítica à separação

entre teoria e prática, como para a necessidade de tempo livre para o desfrute

das outras esferas da vida.

Para Dewey, o homem sempre precisará trabalhar, já que a

constante renovação da natureza assim o exige. O autor critica porém, a

profunda desigualdade, produto da ordem social vigente, que separa de forma

classista, trabalho manual e trabalho intelectual.

Para ele, a educação não pode continuar a ser dual, formando uma

classe para o fazer e obedecer e outra para o pensar e mandar. Há, portanto,

de se acabar com esse dualismo social, pois numa sociedade democrática
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todos devem trabalhar, mas todos devem também ter direito a desfrutar

"nobres ócios" (Dewey, 1959: 282).

Neste sentido, Dewey acredita em uma educação que seja ao

mesmo tempo utilitária (voltada ao fazer) e liberal (voltada ao pensar crítico) .

... uma educação que, tendo em mira, em traços mais salientes, o
trabalho, reconciliará a cultura liberal com a educação socialmente
útil, com a aptidão compartir eficientemente e com prazer ocupações
produtivas ... (Dewey, 1959:285,286).

Acredita ainda que este caminho trará a cura de males de natureza

social e econômica e à construção progressiva de uma sociedade mais

democrática.

Apesar de pregar uma nova forma de organização do trabalho, o

pragmatismo não toca em uma questão nodal, como a alienação, parceira da

extração de mais-valia e filha da propriedade privada dos meios de produção.

Ao não fazê-Io, permanece na superfície do problema e faz uma análise

reformista e defensora da ordem social vigente, o sistema capitalista.

Para Manacorda (1996: 319,320) "Dewey pode ser considerado um

dos mais geniais observadores da relação entre e ed cação e produção, entre

educação e sociedade ...". Ainda segundo Manacorda, o que falta a Dewey é a

visão dialética de uma realidade contraditória, como "... aquela perspectiva,

talvez utópica, mas fortemente estimulante de uma totalidade de indivíduos

totalmente desenvolvidos." (Ibidem: 320). Para este autor, Dewey trabalha na

perspectiva de integrar o indivíduo num sentido mudancista que apresenta" ...

um estado de coisas em si positivo." (Ibidem: 320).

Tal posicionamento de Dewey revela o funcionalismo/sistemismo de

seu pensamento, que tenta adaptar os indivíduos às necessidades das

mudanças conservadoras da sociedade. Nas palavras de Ponce (1996:

165).sua posição teórica parece estar longe de alcançar os ' homens íntegros'

e 'totalmente novos' , aspirados por Marx.

Esta, porém, não é, evidentemente, a visão que o propno

pragmatismo tem de si próprio. Enquanto filosofia que pretende compreender e
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desenvolver o homem em sua totalidade, o pragmatismo inclui a atividade

lúdica em suas tarefas educativas, considerando-as elementos essenciais para

o alcance de seus propósitos. A defesa do sentido educativo do brinquedo e do

jogo baseia-se na compreensão da nova psicologia e da nova biologia, que

acentuam o caráter de continuidade entre o indivíduo e a natureza. Esta se dá

tanto no aspecto evolutivo (formas mais simples a formas mais complexas),

quanto no aspecto de valorização da experiência. Nessa perspectiva,

compreende o conhecimento não como algo dado e completo, mas como

elemento construído e reconstruído de forma permanente.

Essa nova concepção compreende a necessidade do indivíduo ter

uma relação interativa com a realidade social, no sentido de realizar atividades

que acentuem as inter-relações entre cérebro (pensamento) e corpo (atividade

prática), buscando aperfeiçoar a experiência útil do indivíduo em questão.

Assim, o pragmatismo parte da atividade de um indivíduo operante e

"experimentador de idéias" (Dewey, 1959: 372). Estas devem sempre garantir

sua utilidade social, o que ditará seu valor.

As atividades úteis podem dar-se em algum momento pelo trabalho,

noutros pelo brinquedo ou pelo jogo. Dewey entende que o trabalho serve para

"... o desenvolvimento das atividades brutas inatas ..." (lbidem:223) do adulto,

ao passo que o brinquedo cumpre a mesma função em relação aos mais

jovens. Desse modo, a passagem do último para o primeiro deve ser gradual,

respeitando-se o desenvolvimento próprio do indivíduo".

Além disso, Dewey considera os jogos e o brinquedo atividades

livres e plásticas, embora não sejam simples exercícios mecânicos, e sempre

almejem um fim, tendo por isso uma "idéia orientadora" (Dewey, 1959: 224).

Somente "... quando resultados razoàvelmente remotos e de caráter definido

são antevistos e se empregam esforços persistentes para consegui-Ios, os

jogos ou brinquedos transformam-se em trabalho ..." (Ibidem: 225), já que este

caracteriza uma atividade mais duradoura.

o pragmatismo chama à atenção para a necessidade do exercício

do jogo e do brinquedo, como forma precoce de se exercitar o trabalho, e

9 Cf. em Dewey, 1959: 223.
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enfatiza O caráter socializador daqueles, que podem contribuir para incutir

atitudes de solidariedade e criatividade.

Segundo Dewey, a experiência já demonstra que, ao levar em

consideração o brinquedo e o jogo como forma de atividade, a escola tornou-se

mais atraente e agradável à criança. Além disso, a escola deixou de ser

enfadonha, e o problema da disciplina deixou de ser um fardo , já que o

aprendizado tornou-se mais fácil'".

o pragmatismo não entende o jogo e o brinquedo como meros

momentos de lazer e espontaneidade. Para este, o planejamento, a

organização e o rigor devem estar presentes nessas atividades, que são tão

educativas, quanto quaisquer outras que a escola proponha:

... Mas detidamente considerados, o jôgo e o trabalho correspondem,
ponto por ponto, aos característicos da fase inicial do ato de
aprender, que consiste (... ) em aprender a como fazer as coisas e no
familiarizar-se com as coisas e processos aprendidos no fazê-Ios ...
(Dewey, 1959: 215).

Tais atividades 11 visam, segundo Dewey, a alcançar um

desenvolvimento mental adequado à nova educação para a nova sociedade. O

sentido maior dessas ocupações encontra-se na função social que a elas pode

ser dada, ao invés de compreendê-Ias como simples domínio de competência

técnica para o exercício de determinada tarefa.

Para Dewey, tanto o trabalho, como o jogo e o brinquedo, precisam

alcançar um determinado elo com a realidade, para não tornarem-se meros

faz-de-conta, ou seja, para não cair na artificial idade.

Ainda para o autor, todo o progresso na ciência e na tecnologia

advém das ocupações socialmente úteis, relacionadas a fim práticos. Como

\O Cf.Dewey, 1959: 214.
11 Dewey considera relevantes algumas atividades que a escola já realiza e que para ele,
podem inserir-se no contexto das ocupações ativas. Sã elas: a manipulação de materiais como
papel, papelão, madeira, argila, metais, areia, barbante, couro, etc. A realização de excursões,
a prática do corte e da costura, do desenho, do canto, da pintura. O ato de ler, escrever, contar
histórias, brincar, jogar, etc. (Cf. Dewey, 1959: 216).
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exemplo, o autor cita a descoberta da roda, da alavanca e do plano inclinado,

que influenciaram no desenvolvimento da física, e ainda da medição de terras,

que influenciou a geometria.

Dessa forma, o autor não aceita uma visão de progresso científico

em que a vida prática não seja posta como base do conhecimento:

... os séculos em que havia lentidão nos progressos da ciência foram
aqueles em os doutos sentiam desprezo pelas coisas e processos da
vida prática, especialmente pelas referentes às ocupações
manuais ..." (Dewey, 1959: 222)

A ênfase na necessidade do uso de instrumentos é uma tônica no

discurso da nova filosofia. Esse instrumentalismo deve unir-se à reflexão

crítica, no sentido de criar novas possibilidades na educação. Tais

possibilidades tornam-se cada vez mais viáveis, à medida que o indivíduo

necessita fazer uso cada vez mais complexo desses instrumentos, o que

estimula novos aspectos do seu desenvolvimento.

Dewey identifica jogo, brinquedo e trabalho entendendo que os três

contêm aspectos ora semelhantes, ora diferentes. Na verdade, Dewey

considera jogo e brinquedo como certo tipo de trabalho. Para ele, o que

caracteriza o brinquedo na criança ainda muito pequena é a plasticidade,

alimentada por sua imaginação, que a leva a manipular os instrumentos a seu

bel-prazer, no intuito de alcançar seus objetivos mais imediatos. Nesta fase, o

esforço teórico-prático de manipular objetos é substituído por soluções

mágicas, o que nos impede de considerar que , nesse caso, brinquedo seja

trabalho.

No entanto, se a criança realiza a atividade intelectual e prática de

uso de instrumentos com fins determinados na manipulação de brinquedos, a

brincadeira torna-se trabalho. É por esse motivo que o jogo também é

considerado uma forma de trabalho, já que possui regras a seguir e exige um

esforço intelectual no sentido de atingir determinados fins. Este não pode ser

visto como mera diversão, mas como necessidade mesma do homem.

Segundo Dewey, trabalho não deve se restringir a urna categoria econômica ou
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ao ato laborativo, mas deve tomar sentido mais amplo ao incluir jogo e

brinquedo.

Para esse autor, o trabalho pode ainda expressar-se pelas

atividades de pesquisa, ou de criação artística, e caracteriza-se pela

"experimentação criadora", que entende o conhecimento como algo temporário

e superável. É também a forma mais completa de se intervir na realidade,

contanto que não perca seus vínculos com a totalidade da vida social.

Conforme já vimos, Vásquez considera que acaba prevalecendo um

sentido imediatista da atividade prática, em detrimento da teoria e da reflexão

rigorosa e crítica. Como já vimos, Lima(2) também assim percebe o "novo

pragmatismo" presente nas atuais relações sociais. Segundo esta autora, uma

das exigências do novo perfil do trabalhador é que o esmo seja um jogador,

ou seja, uma pessoa hábil, astuciosa, dissimulada no trato das questões de

interesse da empresa. No trabalho, como no jogo, aquele deve ter consciência

de que corre riscos permanentes e de que deve ser bastante esperto para se

sair bem das situações mais complexas.

Já Lepape acusa os métodos ativos de ser um tipo de 'pedagogia

dos pobres' , já que reservada à escola primária e profissional, aquela em que

os pobres ainda passam alguns anos. Para a autora, esses métodos não

chegam a dotar as crianças de conhecimento, mas apenas oferecem carinho e

afeto em poucos anos de felicidade escolar. Neste caso, o trabalho realizado

pelos pobres alimenta o ócio dos que não precisam trabalhar, ao mesmo tempo

em que "... se reduziu a delicadeza que consentiu ao trabalho, à fabricação

folclórica de cestos de vime e à confecção de roupinhas, sem se compreender

que o trabalho é o (...) coração social do homem ..." (Lepape, 1975:351).

Fundamentada em 8audelot e Establet, a autora expõe que essa prática leva a

escola a cumprir sua função de divisão social e à conseqüente exploração.
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2.3. O PRAGMATISMO NO BRASIL

2.3.1. Anísio Teixeira e a relação entre trabalho e educação.

Já vimos que o pragmatismo chega ao Brasil através das idéias de

Dewey e Kilpatrick e que tais idéias influenciaram de forma decisiva a

educação no país. A nova filosofia tomará corpo principalmente através de

Anísio Teixeira, aluno e seguidor de Dewey e profundo conhecedor da

realidade brasileira.

Como teórico da educação nova, Teixeira faz críticas veementes à

escola tradicional e a seus intelectuais, classificando-os como escolásticos e

defensores de métodos que desprezavam a vida cotidiana:

...Essa raça de pedagogos não se preocupa senão em passar adiante
as mesmas coisas, os mesmos processos que, desse modo repetidos
noutras escolas, se conservavam em benefício da sociedade
tradicional. Essa escola enrodilhada em si mesma, ensinando e
praticando artes escolares e produzindo sem cessar outras escolas,
era a escola-corporação da idade média, destinada a formar
'escolásticos', do mesmo modo pelo qual as oficinas das artes
práticas formavam os seus 'oficiais', alfaiates, sapateiros, etc
(Teixeira, 1994: 42).

Critica também o dualismo existente entre a escola diletante e a

escola prática, fazendo uma analogia dessas com a experiência da sociedade

escravocrata grega e com a sociedade feudal da Idade Média, onde

prevaleciam a dicotomia entre o conhecimento empírico ou prático e o

conhecimento intelectual.

A escola era a oficina do conhecimento racional. A oficina a escola do
conhecimento prático, uma não conhecia a outra. Dois mundos à
parte. Podiam se admirar ou se odiar, mas não se compreendiam,
nem podiam se compreender (lbidem:42).

Teixeira crê que a ciência experimental deu o salto fundamental na

superação desse dualismo, já que promoveu o encontro entre o racional e o

empírico, ou seja, entre o intelecto e a oficina para ele, "...Fato muito mais
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significativo que a descoberta do movimento da terra em torno do sol" (Ibidem).

Quando afirma que a ciência experimental supera todo dualismo grego,

compreende que a mesma questiona também a lógica medieval, substituída

pelo espírito positivo:

o racional foi submetido à comprovação da experiência e se fez, na
realidade empírica. Efetivamente, as diferenças entre o experimental
e o empírico passam a ser antes de precisão de métodos, segurança
de observação e de controle. Na verificação, do que de objeto ou de
natureza. Na realidade, a diferença passou a ser antes de grau de
segurança no conhecimento do que, de natureza do conhecimento
(Teixeira, 1994:43).

De posse do método correto de apreensão da realidade, os homens

da "... sociedade de trabalho científico ..." (bidem:44) deveriam voltar-se para as

necessidades práticas da vida presente, onde:

... A escola não mais poderia ser a instituição segregada e
especializada de preparo intelectual ou 'escolástico', mas deveria
transformar-se na agência de educação dos trabalhadores comuns,
dos trabalhadores qualificados, dos trabalhadores especializados em
técnicas de toda ordem e dos trabalhadores da ciência nos seus
aspectos de pesquisa, teoria e tecnologia (Teixeira, 1994:45).

Esta escola científica deve ser articulada com as atividades da

agricultura e da indústria já que estas duas áreas alcançaram uma fase de

identificação com a ciência e "...0 ensino tem de se fazer pelo trabalho e pela

ação e não somente pela palavra e pela exposição ...". (lbidem:45).

Teixeira deixa claro que sua proposta de educação insere-se num

contexto de desenvolvimento das forças econômicas e de crescente

complexidade social. Neste sentido, "... a educação para produzir substituirá a

educação para ilustração" (Teixeira, 1994:73), já que assim exigem as

necessidades da nova realidade econômico-social.

Como exemplo das escolas li ••• onde se faz verdadeiramente a

pesquisa científica ..." (lbidem:46) e que adotam os métodos novos, o autor cita

o SENAI e alguns cursos profissionalizantes ou técnicos industriais, mas não

os explicita . Diz, no entanto, que essas experiências são como casos isolados,
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pois permanecem na educação brasileira pedagogias à moda medieval, que

não compreendem as necessidades dos novos tempos.

O sistema de ensino deveria ser dividido em três fases, assim

cornpreendidas.t") fase da escola primária, que teria como objetivo formar a

grande massa de trabalhadores para o trabalho comum; 23
) fase da escola

média, que formaria em ocupações diversificadas de nível médio; 33
) fase da

escola superior, que formaria para alta cultura e para delicada especialização.

Segundo Teixeira, a escola primária que seguiria este objetivo não

seria uma escola necessariamente preparatória para o ginásio ou para cursos

de níveis mais elevados, mas uma escola "... que é seu próprio fim ...",

(Teixeira, 1994:63) aquela que prepararia a grande massa de trabalhadores

assalariados que o país precisa. Esta seria" ... uma escola sobretudo prática,

de iniciação do trabalho, de formação de hábitos de pensar, hábitos de fazer,

hábitos de trabalhar e hábitos de conviver e participar da sociedade

democrática, cujo soberano é o próprio cidadão". (lbidem:63).

Esta organização escolar necessita, portanto, funcionar como uma

comunidade em miniatura, vivenciando todos os processos sociais e tentando

aperfeiçoá-Ias num sentido democrático e participativo. O programa escolar

seria a própria vida da comunidade, u ••• seu trabalho, suas tradições ..."

(lbidem:63), e deveria, por isso, ser regionalizado, embora sob base comum

nacional. Seria, assim, uma escola de administração descentralizada que

criaria uma saudável competição entre os diversos sistemas estaduais e

municipais, onde a liderança inteligente seria reconhecida. Não uma

competição com a dureza vivenciada pelo povo americano, diz Teixeira, "...

mas equilibrado em sua febre, por um grão de sal humanístico que vem da

doçura essencial de nosso temperamento tropical e mestiço." (Teixeira,

1994:68). Esta posição demonstra certa aproximação do autor com o ambiente

político de seu tempo, caracterizado pela construção do populismo como meio

de agrado e convencimento.

De acordo com Teixeira, o ensino médio teria como objetivo "...

continuar a cultura popular da escola primária e iniciar a especialização nos

trabalhos práticos e industriais ou nos trabalhos intelectuais ou teóricos, todos

eles equivalentes cultural e socialmente ..." (lbidem:71). Essa especialização
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não incorreria em formação meramente técnica, mas se fundamentaria na

cultura geral: "... guardemos a medida humana em nossos serviços escolares".

(Teixeira, 1967:69).

Acredita o autor que os alunos se distribuirão entre os cursos de

acordo com seus interesses e aptidões, donde sairão aptos a ocupar os cargos

de trabalho de nível médio necessários ao trabalho nacional.

Para que tudo ocorra bem, deverá haver uma definição a respeito de

..... quais e quantos alunos devem ter formação científica e teórica, e quais e

quantos alunos devem receber formação técnica e de ciência aplicada... "

(Teixeira, 1994:71).

A justiça e a igualdade seriam garantidas, já que todas as escolas

médias funcionariam com alto grau de liberdade e seriam consideradas

equivalentes. Deveriam, de acordo com o esforço empreendido por cada uma,

ser classificadas pelos órgãos técnicos do governo, segundo os objetivos e

resultados alcançados, ao invés de simples 'equiparação' a modelos legais ..."

(Ibidem: 72). O currículo escolar também deveria ser flexível.

Após a conclusão do ensino primário e médio, os alunos deveriam

estar habilitados a todas as atividades do mundo do trabalho, sejam

qualificadas ou não, e a concorrer a uma vaga na Universidade, que "... só

deverá ser procurada por aqueles que se fixaram fazer de sua vida uma vida

de estudos, ou que se revelaram capazes de tentar uma profissão de nível

superior. .. " (Ibidem: 116). Estas aptidões seriam apuradas através de exames

especiais, e o exercício de qualquer atividade profissional deveria ser mediada

pelas entidades profissionais, que examinariam se o formando de 2° ou 3°

graus teria realmente capacidade e aptidão para o cargo.

Teixeira pensa que a licença definitiva para o exercício do cargo das

profissões de nível superior deveria ser determinada pelos sindicatos e

associações, que são reconhecidas como defensores de um bom padrão de

ensino e como combatentes da improvisação de escolas superiores. Neste

aspecto, reafirma seu compromisso com a democracia e com a qualidade de

ensino. Para se garantir tais metas, a escola, em qualquer nível, deveria
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permitir acesso à cultura como forma de situar o homem em seu tempo e para

melhor inseri-Io no meio.

Esse autor critica a compreensão de cultura escolar tradicional,

classificando-a como dogmática e livresca, seguidora de tradições antigas e

medievais: "Entre os escolásticos, herdeiros do saber grego, o saber era um

saber absoluto e completo. Na idade média, sabia-se tudo. O mundo havia

ficado conhecido pela revelação divina e pela revelação aristotélica... "

(Teixeira, 1994:48). Com o pragmatismo, o mundo será conhecido pela

indução.

Para Teixeira, este conceito de cultura não compreende o

movimento da história como realizado pelo homem, que apesar de ser um ente

que pensa e elabora, é essencialmente um ente que faz, que constrói coisas. O

homem precisa da cultura, ou seja, da cultura geral, para ter uma visão ampla

da realidade e para ser aberto ao aprendizado sempre renovado. Ou melhor, a

cultura geral deve torná-to apto a aprender de forma infinita, já que o homem é

um ser inacabado, que se constrói na sua existência. O homem do século XX

é, portanto, aquele que precisa desenvolver a indústria, a estrela dos novos

tempos. É também aquele que necessita dominar a tecnologia e casar cultura

geral, ou saber teó ico, com cultura prática, ou saber prático (trabalho).

Neste sentido, Teixeira pretende construir um novo conceito de

cultura e de cultura geral que concilie todo o desenvolvimento econômico-social

acumulado pela revolução industrial e pelo contexto do pós-guerra.

Para melhor compreender seu modo de interpretar esta categoria,

vejamos suas palavras:

Longe de mim pensar que não existe cultura geral, mesmo em
nossos dias. Uma cultura geral não é cultural artificial, e sim
exatamente o contrário. Cultura geral seria o último grau de
generalização do conhecimento. Todo conhecimento é especial.
Quando tomo esse conhecimento especial no seu último grau de
generalização, tenho o conhecimento filosófico, que me daria uma
cultura geral. É evidente que me terei de especializar nesse
conhecimento geral... (Teixeira, 1994:49). I
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Em seu modo de entender, a cultura geral, de caráter mais erudito,

formaria os filósofos do conhecimento, que teriam notória capacidade,

dominariam os mais diferentes conceitos e seriam especialistas em diversas

áreas do saber. Para este filósofo da educação, nossa escola não tem

conseguido alcançar nem um nem outro fim, já que são

... arcaicas nos seus métodos e ecléucas, se não enciclopédicas, nos
seus currículos, não são de preparo verdadeiramente intelectual, não
são práticas, não são técnico-profissionais, nem de cultura geral, seja

. lá em que sentido tomemos o termo. (Ibidem: 50).

Nestes termos, Teixeira critica ferozmente a escola de seu tempo,

buscando superá-Ia através de seus ideais sociais e educacionais, acreditando

que o acesso à cultura geral abriria enormes horizontes para os educandos

integrarem-se ao meio.

A educação toma, portanto, caráter essencialmente humanista,

como salienta o autor, ao afirmar que a premissa fundamental que move sua

proposta é a da fé no homem.F

Assim, faz a denúncia da conivência entre os processos de

organização e funcionamento do sistema escolar e os processos econômico-

socias, que ele chama de estruturas sociais de classe e passa a questionar

tanto os primeiros quanto às últimas:

jamais tivemos regime que fôsse, na real concepção de
democracia, a integração de todo o povo com e em seu govêrno; em
que não houvesse uma distinção radical entre a classe dominante e o
povo, em que não houvesse a classe que se beneficia do brasil e que
trabalha, peleja e sofre para a existência dessa outra classe. (Teixeira,
1967: 91).

Neste sentido, critica o duaüsrno " existente em certo momento no

sistema educacional brasileiro, onde haviam escolas de elite e escolas para o

12 Cf. Teixeira, Anísio. Educação é um direito. 1967:24.
13 Ao criticar o dualismo educacional, Teixeira propõe uma escola comum que inicie com
atividades de jogo, seguidas de atividades de trabalho e de atividades teóricas, que levariam à
formação técnica, artística, científica e profissional. A educação física e a saúde, também são
preocupações do autor.
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povo. Neste instante, lembra os ideais da Revolução Francesa, que propunha

uma educação comum ou pública que tinha como objetivo li ••• sobrepor-se ao

conceito de classe e prover uma educação destinada a todos os indivíduos,

sem a intenção e o propósito de prepará-Ios para quaisquer das classes

existentes" (Teixeira, 1994:55).

Ainda nas palavras desse autor, a escola de seus sonhos seria uma

escola que deveria ter como base uma sociedade que não fizesse diferença

entre

... os que precisavam e os que não precisavam trabalhar, mas a
todos queria educar para o trabalho, distinguindo-os pelas
ocupações, conforme o mérito de cada um e não segundo a sua
posição social ou riqueza (lbidem:57).

o autor afirma que, mais ou menos a partir da década de 30, o fato

da consciência política da população ter exigido o acesso à educação pôs o

dualismo antes existente em crise, obrigando a escola a educar o povo

brasileiro, e não apenas a elite.

É nesse contexto que o mesmo defenderá a "livre concorrência"

entre os membros da sociedade, na qual cada um, através de seu esforço e

mérito, disputará, pela competência individual, seu lugar ao sol. A escola seria,

por excelência, o local da promoção da igualdade, já que daria as mesmas

oportunidades no ponto de partida e teria as condições subjetivas do sujeito

como mediadoras de seu sucesso ou fracasso.

Nesse sentido, Teixeira mantém a crença na educação e em sua

utilização como mola propulsora do desenvolvimento individual e social. Sua

admiração por Horace Mann, defensor da escola pública e gratuita nos EUA,

no século XIX, e o uso de uma citação de seu Relatório de 1848 ao Conselho

de Educação de Boston, revela o que acabamos de afirmar:

Nada, por certo, salvo a educação universal, pode contrabalançar a
tendência à dominação do capital e à servilidade do trabalho. Se uma
classe possui toda a riqueza e toda a educação, enquanto o restante
da sociedade é ignorante e pobre, pouco importa o nome que dermos
à relação entre uns e outros: em verdade e de fato, os segundos
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serão os dependentes servis e subjugados dos primeiros Mas, se a
educação for difundida por igual atrairá ela, com a mais forte de todas
forças, posses e bens, pois nunca aconteceu e nunca acontecerá que
um corpo de homens inteligentes e práticos venha a se conservar
permanentemente pobres ...
A educação, portanto, mais do que qualquer outro de origem humana,
é a grande igualadora das condições entre os homens - o eixo de
equilíbrio da maquinaria social ... dá a cada homem a independência e
os meios de resistir ao egoísmo dos outros homens. Faz mais do que
desarmar os pobres da sua hostilidade para com os ricos: impede-os
de ser pobres. (Teixeira, 1994:80).

A escola pública, gratuita e de qualidade é, pois, uma bandeira

fundamental da obra de Anísio Teixeira, que, como democrata defende o fim

dos privilégios na sociedade e o acesso de todos às condições de promoção

que a realidade possa oferecer. Uma escola que trate da cultura, mas que

também seja uma escola do trabalho

2.3.2. O Manifesto do Pioneiros da Educação Nova e a relação

entre trabalho e educação.

o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, lançado em 1932,

com a assinatura de importantes intelectuais do cenário nacional, revela a firme

preocupação e compromisso dos mesmos com a educação pública, gratuita e

laica. Defendem também a co-educação entre os sexos, a descentralização

administrativa e o uso da psicologia evolutiva no encontro com a criança.

Em seu conteúdo, encontramos fortes elementos da teoria

pragmática, o que justifica a importância de sua análise para este trabalho.

Nesta, nos deteremos no aspecto que nos interessa mais diretamente, que é a

forma como é entendida a relação entre trabalho e educação.

Em acordo com o ideário liberal, o Manifesto considera a educação

como elemento primordial para o desenvolvimento da sociedade , o que fica

explícito já em seu primeiro paráqrafo ". Segundo o documento, as reformas na

economia devem partir em paralelo com as reformas educacionais, de modo

que as últimas impulsionem o desenvolvimento das primeiras. Esse seria o

14 Cf. na p. 35 de nosso trabalho.
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modelo ideal de se planejar o progresso. Subjacente a esses ideais,

encontramos a crença na mudança social pela revolução cultural, onde o

indivíduo portador de capital cultural adequado, se acomodaria no mercado de

trabalho de acordo com suas capacidades e aptidões. Encontramos ainda, de

forma contraditória, certos elementos da teoria do capital humano, já que é

preocupação central do Manifesto a formação de mão-de-obra para a indústria,

através da educação. No entanto, esta teoria aparece mesclada com o

humanismo, comum ao movimento dos pioneiros.

Para estes, a reforma educacional deve reconhecer a educação

como fenômeno social e como necessidade de sobrevivência da própria

sociedade. Deve também assumir um compromisso claro com a democracia e

com a igualdade de oportunidades, recrutando, em todas as classes, os

indivíduos necessários ao desenvolvimento. Deve, portanto, romper com a

tradição que privilegia a classe mais abastada e oferecer oportunidades de

desenvolvimento das aptidões naturais a todos os indivíduos. A existência

definirá o caráter igualitário dos indivíduos, que deixam de ser essencialmente

iguais para só existencialmente gozar de igualdade (Saviani, 1983).

De acordo com o Manifesto, e ta atitude transformará a hierarquia

de classe em hierarquia de capacidades, superadora da divisão social. Haverá

uma elite, sim, uma elite, porém, selecionada e pesquisada entre os homens de

todas as classes. Somente essa maneira de seleção garantirá a democracia.

Para os pioneiros, o método educativo deve se fundamentar no

trabalho, que é a melhor escola de formação da personalidade e "... o único

methodo susceptível de fazer homens cultivados e úteis sob todos os aspectos"

(Ghiraldelli, 1994:60).

A escola renovada e democrática deve, portanto, modificar seus

meios de ação com a criança e com o conteúdo, tomando como modelo

educativo o moderno trabalho industrial, criador do trabalho socializado:

... A escola socializada, reconstituída sobre a base da actividade e
da produção, em que se considera o trabalho como a melhor maneira
de estudar a realidade em geral (acquisição activa da cultura) e a
melhor maneira de estudar o trabalho em si mesmo, como
fundamento da sociedade humana, se organizar para remontar a
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corrente e restabelecer entre os homens o espírito de disciplina,
solidariedade e cooperação, por uma profunda obra social que
ultrapassa longamente o quadro estreito do interesse de c/asse
(Ibidem, :60).

Desse modo, o Manifesto defende uma formação que contemple

aspectos considerados essenciais ao trabalho: a capacidade de trabalhar

solidariamente em grupo, o respeito à disciplina no exercício das tarefas e uma

posição altruísta diante da sociedade, já que os interesses coletivos devem

prevalecer sobre os interesses individuais. Assim, o indivíduo precisa entender

e aceitar regras que contribuam para o desenvolvimento social.

Ao considerar o mundo do tr alho como um aspecto central da

sociabilidade e da formação do educando, a escola deve preocupar-se com as

reais necessidades sociais e responder a essas demandas, preparando o

indivíduo para profissões socialmente úteis, sejam essas liberais ou industriais.

A educação deve levar em conta a atividade criadora do aluno em

cada área, pois, independentemente da profissão a exercer, o indivíduo deve

ser pensante, crítico e participativo, um ser capaz de propor e introduzir

mudanças na realidade e de tomar posições adequadas diante dos problemas

por ela apresentados.

o essencial para a escola não é preparar para a vida, mas ser a

própria vida. E o que é a vida, senão uma forma de interação entre o homem e

a natureza e o esforço consciente do mesmo em modificá-Ia? Se a vida se dá

essencialmente nessa relação, o método educativo precisa ter como centro

essa atividade central do homem, que é o trabalho. Esta tarefa deve ser

cumprida pela escola única, que oferecerá a todos uma educação comum,

interesses dos indivíduos e das necessidades sociais.

A escola única deverá ser a escola da ciência, superadora de uma

educação meramente formal e erudita ou meramente profissional. Buscará

compreender as novas formas que a ciência assume na modificação dos

processos do trabalho e tentará modificá-Io, no sentido de torná-lo mais

eficiente e útil.
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Sociedade, ciência e trabalho, formam um tripé de sustentação

teórica do conteúdo do Manifesto. O mesmo apeia-se ainda nas bandeiras da

Revolução Francesa (liberdade, igualdade, fraternidade), em que a união

destas com aqueles aponta a fórmula ideal para se garantir o progresso.

Na nova educação, o Homo Sapiens passa também a ser Homo

Faber, ao mesmo tempo que se impõe como ser social e, portanto, solidário.

Esta solidariedade se dá, não simplesmente porque os homens a desejem,

mas porque a própria organização da indústria abre ou deve abrir a perspectiva

de um trabalho conjunto e participativo.

O método escolar deve, portanto, encorajar o indivíduo a inserir-se

de forma competente e autônoma nos novos processos de trabalho, de modo a

comprometê-Io com o desenvolvimento e garantir sua satisfação enquanto

trabalhador e cidadão.

Eis uma contribuição fundamental do Manifesto para o debate em

tomo da educação brasileira. Seus assinantes foram capazes de entender o

nascente processo da industrialização urbanizadora e de propor mudanças

substanciais na organização social, tendo como apoio fundamental a instituição

escolar, formadora dos quadros necessários às demandas da sociedade em

mudança.

Segundo Nosella (1992: 109), Gramsci reconhece este mérito da

Escola Nova, mas diz que a mesma não ofereceu alternativas válidas à crise

da Escola Tradicional, que é, na verdade, a crise da sociedade tradicional.

Como militante, pai e tio, Gramsci interessou-se bastante pela

educação e particularmente pelo movimento renovador do qual ouvia falar,

mesmo estando na prisão. Defensor da escola única, o mesmo entende ser o

moderno trabalho industrial o princípio educativo fundamental. Para ele,

o advento da escola unitária significa o início de novas relações entre
trabalho intelectual e trabalho industrial não apenas na escola, mas
em toda a vida social... (Gramsci, 1982: 125).

Gramsci pretende que o trabalho, enquanto princípio educativo,

contribua com a formação do operário que se tome dirigente ou que tenha
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capacidade de controlar quem dirige. Avançando muito além dos horizontes do

Manifesto, Gramsci (1982) espera que os operários cheguem à direção social,

não como indivíduos singulares, mas como classe em seu conjunto. Eis,

portanto, um limite do Manifesto, que pretende atingir seus objetivos através da

garantia formal de igualdade, comprometendo-se com os fundamentos de uma

ordem social que é pela sus própria constituição, desigual. Neste sentido,

sonha com uma escola única, numa sociedade na qual as várias instâncias da

vida social são marcadas essencialmente pela divisão.

De qualquer forma, o conteúdo do Manifesto é a expressão da

ousadia da nova proposta, que espera dos métodos educativos e dos métodos

de trabalho não mais atividades fatigantes e desestimulantes, mas verdadeiras

oportunidades de realização pessoal e de felicidade, o que, aliás, é um dos

grandes sonhos do escolanovismo.

Não se pode negar que o documento levanta importantes temas

para a educação popular, até porque expressa os interesses de diversos

setores considerados progressistas, na sociedade brasileira, em 1932, como

liberais, sociais-democratas e socialistas, sob a hegemonia dos primeiros.

No entanto, com base na literatura marxiana, acreditamos que os

bons ideais do humanismo, presentes no Manifesto, caem por terra, quando

confrontados com a realidade adversa do capitalismo, sistema que o mesmo

pretende aperfeiçoar. Como já afirmamos em relação às idéias de Dewey, o

Manifesto dos Pioneiros busca atingir um estágio social em que reinem a

conciliação e a harmonia social. Ao propor a reforma educacional como a base

do desenvolvimento econômico da sociedade, o documento não pretende

atingir as questões mais profundas que causam a divisão dos homens, mas, ao

contrário, prega a conciliação de classes. Faz, portanto, uma crítica interna ao

sistema, contribuindo de forma contraditória para o avanço de questões do

interesse da maioria.

Ao finalizar este capítulo que teve como objetivo explicitar a

atualidade da Escola Nova e por conseguinte do pragmatismo na relação entre

trabalho e educação, que elementos poderemos considerar para aceitar tal

proposição? Os elementos são variados e cabe-nos aqui, apresentá-Ias:
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1°) A fé na ciência e no progresso por meio dela, mantém-se;

A revolução científico-técnica ora vivenciada é a grande estrela do

final do milênio. Seus apologistas a vêem como a solução para os mais

variados problemas da sociedade, especialmente àqueles ligados ao processo

produtivo.

2°) É bastante atual o otimismo pedagógico, revelado no caráter

revolucionário da educação;

No contexto da reestruturação produtiva pós-fordista, a educação

escolar assume novos contornos e ganha novo status. Assim, a escola foi

invadida por modelos organizacionais e por discursos que destacam seu papel

na formação do tipo de homem necessário à nova realidade. É ela a maior

responsável por um estilo de vida em que a qualidade esteja presente. Neste

sentido, o professor é visto como um verdadeiro super-herói, capaz de

promover não só sua atualização profissional, como de garantir o sucesso do

aluno. A renovação dos métodos internos da escola é vista como a grande

saída para se alcançarem estes objetivos.

3°) Mantém-se a crença na democracia;

No entanto, a democracia, em um mundo "globalizado", toma nova

forma: não é exatamente a auto-determinação dos povos nem a vontade da

maioria o que deve prevalecer, mas aquilo que seja julgado racional e bom,

mesmo que definido por uma minoria. Para Fonseca (199?), esta nova forma

de entender a democracia substitui o termo igualdade por eqüidade, que toma

sentido de dar a cada um aquilo que lhe é de direito, de acordo com sua

situação particular de vida. Aqui, o termo democracia é usado como subterfúgio

ideológico que busca justificar a exclusão pois, apesar de muito usada nos

discursos, a mesma é pouco experimentada na prática social.

4°) Mantém-se a crença na necessidade de se estabelecerem fortes

vínculos entre educação e trabalho, como forma de intervenção planejada na

realidade;

o discurso presente nos documentos do Banco Mundial, como de

toda documentação oficial brasileira, na área educacional, clama pela urgência

de se adequar a educação escolar às necessidades do mercado de trabalho.
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Assim, redefinem-se a organização dos graus escolares, com clara

preocupação com o sentido profissionalizante do ensino.

5°) O discurso da qualidade está na ordem do dia;

Esta é a palavra mágica dos nossos tempos. Nasce das

necessidades da fábrica em seu processo de inter-concorrência capitalista e é
transferida para todas as esferas da vida social. Está estreitamente ligada à

produção de mercadorias. Estas devem ser feitas com margem zero de

defeitos, ou seja com qualidade total.

A escola de qualidade total é aquela que organiza, de forma

harmônica, seus processos internos e garante o "sucesso "do aluno. Como o

mais importante é mostrar elevados índices de aprovação, criam-se situações

artificiais para facilitar a promoção dos discentes e camuflar a real situação de

aprendizagem destes ..

6°) É bastante atual a idéia de um mundo unificado pelo avanço

tecnológico e a idéia da quebra das barreiras nacionais;

"( ...) É preciso eliminar todas as barreiras ", diz Mobius 15, um alto

investidor americano. O capital precisa expandir seu domínio em todos os

países e levar sua lógica a todos os lugares. Assim, prega-se contra os

preconceitos para com povos estrangeiros e defende-se a diversidade cultural,

atitudess necessárias à expansão capitalista.

O avanço tecnológico, com ênfase nas conquistas da informática no

campo da comunicação, tem sido apresentado como forma importante de

aproximação dos povos.

7°) Prega-se ainda hoje, e de forma enfática, a necessidade da

formação continuada, da constante readaptação e da disposição de aprender a

aprender;

No discurso corrente, o mais importante não é o ato de aprender,

mas a disposição de aprender sempre o que é novo, e a capacidade abstrata

de poder fazê-Io. A formação toma, assim, sentido inacabado, não exatamente

15 cf. entrevista de Mark Mobius no encarte especial da revista Exame nO649, lançada em 19
de novembro de 1997.
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porque o homem é sempre um ser incompleto mas especialmente porque o

mercado exige cada vez mais trabalhadores altamente preparados.

8°) É atual o pensamento que propõe privilegiar as competências

individuais, ao invés das diferenças de classe, como tambem é atual o desejo

de resolver as diferenças de classe através do acesso ao conhecimento e de

ações dialógicas;

A competição entre os indivíduos é cada vez mais aguçada na lógica

da livre concorrência, como comprova Lima(2),16 em estudo sobre as novas

políticas de recursos humanos e sobre seus impactos na subjetividade dos

sujeitos. Os problemas sociais devem ser tratados como questões técnicas

como que causados por indivíduos perturbadores. Assim, todos devem

participar da organização social e buscar o consenso pela ação comunicativa

(como em Habermas). Como incentivo cotidiano, os melhores devem ser

premiados com diplomas, medalhas ou quadros de honra.

Todos devem buscar a promoção pessoal pela aquisiçao sempre

maior de conhecimentos, afinal não existem mais diferenças na sociedade,

senão a respeito de quem sabe mais e de quem sabe menos. O conhecimento

é a verdadeira fonte do poder, segundo esta lógica.

9°) Nada mais atual que o discurso da polivalência e do

enriquecimento de tarefas;

Declara-se a morte do trabalhador parcial. Descobre-se que o

trabalho fragmentado limita a mente e as ações humanas, precisando, enfim,

ser superado. O novo trabalhador deve ter formação geral e ao mesmo tempo

dominar todas as atividades que envolvem os passos do processo produtivo.

Assim, suas tarefas irão adquirir novos conteúdos, ao passo que garantem

mais qualidade.

10°) Permanece a visão utilitária do trabalho, até com maior ênfase,

como o imediatismo, pois o importante é o presente, ou seja, "o futuro é agora".

O presentismo chega a funcionar como uma categoria ideológica

que age no intuito de convencer a todos de que a humanidade atingiu seu

16Cf. LIMA, Maria Elizabeth Antunes. Os equívocos da Excelência. As novas formas de
sedução na empresa.
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ponto máximo e ideal de desenvolvimento. Resta agora aperfeiçoar as funções.

Como todo funcionalismo, prega um conformismo que toma forma de

derrotismo, já que não restam outras saídas. Neste contexto, a formação

humana cumpre sua missão, à medida que serve, de maneira eficiente, aos

interesses mais imediatos do mercado.

11°) É bastante atual o discurso sobre a busca da superação dos

diversos dualismos e da divisão entre teoria e prática.

O mundo harmonioso da nova ordem reconhece, constrangido,

algumas enormes discrepâncias existentes na sociedade, como, por exemplo,

a pobreza dominante no terceiro mundo. Faz-se necessário, então, por em

prática políticas que aliviem este fenômeno tão insólito à realidade dos novos

tempos.

Por outro lado, os novos processos produtivos exigem trabalhadores

que tenham a capacidade de agir intelectualmente e pensar

produtivamente" (Kuenzer in: Frigotto,1998:73), donde nasce a necessidade de

se unir teoria e prática. Como este tipo de capacidade é exigida somente para

as atividades mais especializadas e em empresas de ponta, como diz Lima

(1996), o problema da exclusão permanece como questão a ser resolvida. Na

lógica burguesa atual, a mão livre da concorrência age também com relação

aos candidatos aos poucos empregos que restam. Segundo seu raciocínio, os

melhores e mais aptos ocuparão as posições mais privilegiadas.

12°) Mantém-se atual a pregação da necessidade de relações éticas

no mundo do trabalho;

Este ponto está estreitamente relacionado às relações intrerpessoais

e grupais. O indivíduo deve, ser flexível em seus julgamentos, considerando

sempre os casos particulares, a situação dada. Deve entender o lugar que

ocupa na organização de que participa e deve também esforçar-se para que

ela progrida, vestindo a camisa da empresa. Para agir assim, deve reservar o

conjunto de suas capacidades humanas ao desenvolvimento daquela, inclusive

seus conhecimentos. Considera-se anti-ético, por exemplo, o fato de o

trabalhador abandonar uma empresa em troca de vantagens pessoais a ele



80

ofertadas por uma concorrente. Questiona-se até se o conhecimento que o

mesmo adquiriu pertence a ele ou à empresa que o empregou e nele investiu.

Como vemos, o argumento usado contraria a própria lógica da livre

concorrência, lógica aliás sempre contrariada, já que vivemos em um mundo

dominado pelos monopólios.

13°) Mantém-se o método da solução de problemas; a importância

da criatividade, da participação, do trabalho em grupo, do poder de tomada de

decisão, da autonomia, da descentralização; do diálogo em busca de

consenso.

Estes elementos já se tornaram senso-comum na escola. É

especialmente aqui que percebemos a reabilitação do escolonovismo, embora

a nova literatura jamais assuma isto. Nesse contexto, ressuscita a pedagogia

de projetos de Dewey e seu método de solução de problemas, mas os

apresenta com caráter de novidade, demonstrando que não pratica a ética que

prega, já que não respeita sequer os direitos autorais dos referidos teóricos.

A descentralização assume a face cruel da lógica desestatizante e

da conseqüente busca de parcerias com o setor privado, na qual a escola

assume a forma de uma empresa e a educação de uma mercadoria como outra

qualquer. Neste sentido, os alunos e seus pais não passam de clientes. Como

clientes, devem participar da gestão da escola e intervir em seus processos

internos, exigindo uma educação de qualidade.

14°) É atual a consideração dos aspetos emocionais nas relações de

trabalho;

As emoções podem ser explicitadas, mas só em sentido positivo.

Bons gestos e boas palavras devem ser dirigidas aos colegas e aos superiores.

As empresas esforçam-se para criar ambientes mais alegres e tranqüilos,

promovem cursos com técnicas de relaxamento e investem em relações mais

amigáveis entre todos que nelas trabalham. Tais exigências entram em

confronto com o ambiente altamente competitivo dessas empresas

A raiva e a revolta não são vistas como manifestações nobres, mas,

ao contrário, são limitações de quem ainda não aprendeu a desenvolver sua

inteligência emocional. As pessoas que sabem lidar com esta questão vivem
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melhor e conseguem mais sucesso na vida. O direito de indignar-se, tão bem

explicitado por Freire (1997), não é reconhecido por esta lógica.

Explicitada a concepção do pragmatismo, quanto à relação entre

trabalho e educação, cremos ter evidenciado o quanto esta concepção se

reveste de atualidade histórica, notadamente no momento de redefinição de

uma nova pedagogia na fábrica e na escola, como ocorre hoje no mundo.

Se é verdade que o pragmatismo se manteve atual na época em que

imperava o modelo produtivo taylorista/fordista, embora tenha pretendido ir

além dele, também é verdade que o mesmo se torna (ainda mais) atual na

época de hoje, em que o toyotismo se apresenta como o modelo mais

avançado de produção capitalista, como discutiremos adiante.

Se o pragmatismo conseguiu ser atual na época do

taylorismo/fordismo, que não o aceitava, o fato de seu método ser vasta mente

considerado na nova pedagogia do capital (toyotismo, Pedagogia da Qualidade

Total) , não o torna atualissirno e bastante viável?



CAPíTULO 3:

A PEDAGOGIA DA QUALIDADE TOTAL: A "NOVA"

CONTRADiÇÃO DA FÁBRICA E DA ESCOLA CAPITALISTAS.

o nascimento da sociedade moderna, liberal' e contratual do século

XV"I, efetivou o poder burguês na direção social. A nova classe dirigente

pretendia criar uma sociedade formada por proprietários livres, como por

trabalhadores também livres.

A burguesia fará, a partir daí, todo esforço para romper com o

passado medieval, tanto no nível infra-estrutural, como superestrutura!. Sobre

este esforço, vale a pena transcrevermos um trecho, embora um pouco longo,

de Marx e Engels, sobre o caráter revolucionário da burguesia:

A burguesia, sempre que obteve o domínio, pôs termo a todas as
relações feudais, patriarcais e idílicas. Desapiedadamente, rompeu os
laços feudais heterogêneos que ligavam o homem aos seus
'superiores naturais' e não deixou restar vínculo algum entre um
homem e outro além do interesse pessoal estéril, além do
'pagamento em dinheiro', insensível. Afogou os êxtases mais
celestiais do fervor religioso, do entusiasmo cavalheiresco, do
sentimentalismo filisteu nas águas geladas do calculismo egoísta.
Converteu mérito pessoal em valor de troca. E no lugar de
inumeráveis liberdades privilegiadas irrevogáveis, implantou essa
liberdade única, inescrupulosa - mercado livre. Em uma palavra,
substituiu a exploração velada - por ilusões religiosas e políticas -
pela exploração aberta - imprudente, direta e brutal. (...) Reduziu a
relação familiar a uma mera relação de dinheiro.. C .. ) Realizou
maravilhas que superaram de longe as pirâmides egípcias ... "{Marx &
Engels: 1996: 12-13).

1 Doutrina de caráter econômico e político, que defende a propriedade privada, a livre
concorrência e a liberdade individual, contra a intervenção estatal. Defende também a
democracia em seu conteúdo burguês.
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Ainda sobre seu caráter revolucionário, Marx afirma: "A burguesia,

não pode existir sem revolucionar, constantemente, os instrumentos de

produção e, desse modo, as relações de produção e, com elas, todas as

relações da sociedade" (Ibidem: 13).

Este novo modo de produção industrial e urbano, tendo como base

de sustentação a grande indústria, que conquistara o resultado de diversos

avanços científicos e tecnológicos, principalmente com a introdução da

maquinaria no processo produtivo, viria divulgar uma concepção de mundo que

estivesse de acordo com a garantia de continuidade dele. Nesse aspecto, os

ideais iluministas, que tentavam conciliar valores universais com interesses

individuais, seriam o sustentáculo para a continuação da defesa das bandeiras

revolucionárias relativas à liberdade, igualdade e fraternidade, base filo ófica

do humanismo burguês.

Traria também uma concepção de harmonia universal, que visava

atender às necessidades de mundialização inerentes ao capital, no sentido de

tentar resolver suas próprias crises de superprodução. Este caráter

cosmopolita da burguesia viria contribuir para a construção de uma visão da

totalidade social, no sentido da classe trabalhadora, sua maior inimiga,

compreender a importância do internacionalismo no enfrentamento com a

classe dominante, o que levaria Marx e Engels no Manifesto Comunista ao

apelo à união de todos os trabalhadores do mundo, no intuito da realização da

revolução socialista mundial.

A explicação da realidade pela via das grandes narrativas, e num

sentido totalizante, no entanto, não superaria a contradição teoria versus

prática, mas, ao contrário, a aprofundaria, já que o novo modo de produção,

mantinha uma sociedade de classes, separando possuidores e despossuidos,

além de fragmentar cada vez mais o processo de trabalho nas fábricas,

transferindo diversas atividades manuais para as máquinas, e dando ao

trabalho um caráter abstrato.

Além dos seus métodos de trabalho, que mantêm estreitas relações

com as necessidades de manutenção da sociedade do capital, o próprio

fundamento da sociabilidade burguesa, que é a defesa da propriedade privada,
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é também sua essência, como causa e conseqüência da divisão entre os

homens e da separação entre teoria e prática.

Apesar de não ter criado a propriedade privada, a burguesia será

sua maior defensora e usará de todos os recursos materiais e espirituais,

inclusive a violência física ou simbólica, para defendê-Ia.

Como se dá no contexto da modernidade burguesa, a relação entre

os homens quanto à contradição necessidade versus liberdade, já que esta é

formada por homens livres?

Chauí2, diz que a física moderna de Galileu (1564-1642), Bacon

(1214-1294) e Descartes (1596-1650), modifica a teoria da causalidade,

reunindo as quatro causas de Aristóteles, em apenas duas, já que considerava

... que a natureza agé de modo inteiramente mecânico, isto é, como
um sistema necessário de relações de causa e efeito, tomando a
causa sempre e exclusivamente no sentido de causa motriz e
eficiente (Chauí, 1981:11-12).

Neste sentido, diz ainda a autora, não há causas finais na natureza,

embora se conserve no plano metafísico, além da causa eficiente, a causa

final, que refere-se "a toda ação voluntária e livre, ou seja, refere-se à ação de

Deus e à dos homens" (Ibidem: 12).

Esta separação abrirá espaços para interpretações prejudiciais ao

desenvolvimento humano, como em Descartes, que identifica o corpo humano

como "Animal máquina", ou seja, um autômato, uma máquina natural que

obedece à causalidade eficiente por sua vontade e por isto é livre. Esta

liberdade, diz Chauí, "se caracteriza pela união de um corpo mecânico e de

uma vontade fina lista" (Chauí, 1981: 13) movida pelo espírito, num sentido

estritamente idealista, e se realiza pelo trabalho, "uma das expressões

privilegiadas do homem como ser natural e espiritual" (Ibidem).

A autora relaciona o sentido do predomínio agora da valorização do

trabalho com as necessidades atuais do desenvolvimento da nova sociedade

Op. cit., p. 11.
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que precisava convencer milhares de trabalhadores livres a exercer suas

funções obreiras na indústria.

Diz ainda que esta sociedade produziu dois tipos de homens livres: o

burguês, proprietário privado, e o trabalhador, despojado de meios para

trabalhar.

o lado livre e espiritual do trabalho é o burguês, que determina os
fins, enquanto o lado mecânico e corpóreo do trabalho é o
trabalhador, simples meio para fins que Ihes são estranhos. De um
lado, a liberdade. Do outro, a necessidade, isto é, o autômato (Chauí,
1981:16).

Temos, nesta realidade, um homem não-homem, estranhado, que,

num sentido lukacsiano, não realiza um pôr teleológico livre, já que não se

satisfaz como ser humano naquela atividade, que é parte vital da sua própria

construção, entendida num plano ontológico, que é o trabalho.

Sendo, portanto, uma sociedade de classes, como agirá a burguesia

em relação à educação escolar? Saviani (1994) nos diz que esta instituição

nasceu com a divisão dos homens em classes, o que a burguesia entende

muito bem. Deste modo, para manter sua própria sociabilidade, a burguesia

criará uma escola para os proprietários e outra para os não-proprietários, ou

seja, os primeiros terão um lugar para exercitar o diletantismo ou as coisas do

espírito, sendo formados para pensar e dirigir, enquanto os últimos serão

preparados para a produção. Como bem afirma Arroyo (1985), para estes, as

únicas portas que estarão abertas serão as das fábricas das prisões e dos

manicômios. Serão, portanto, treinados de acot do com as necessidades do

mercado de uma sociedade não planejada e receberão educação em doses

homeopáticas de acordo com as necessidades do avanço tecnológico, como já

dizia Adam Smith (1723-1790). Receberão, se preciso, cursos de atualização e

de requalificação para melhor realizarem a mais-valia.

Na forma atual que toma o processo de produção capitalista, que é o

modelo toyotista, os trabalhadores (que o capital agora quer denominar de

colaboradores ou trabalhadores do conhecimento), enriquecerão suas tarefas,

enriquecerão seus patrões, mas ainda não se enriquecerão, já que produzirão
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maior quantidade de mais-valor, através do avanço tecnológico, enquanto

assistem ao seu empobrecimento. A fórmula usada hoje pelo capitalismo

mundial parece ser uma forte dose de darwinismo social, junto a elementos da

teoria do capital humano e até da teoria da população (Malthus). Como

demonstra Forrester (1997), há uma multidão de seres humanos que deixaram

de ter razão de existir, já que para a lógica do sistema, estes não são mais

necessários à obtenção do lucro e não há lugar para os mesmos no mundo do

trabalho. Sem função social, resta ao sistema "... destruir o estatuto dos

humanos, deteriorar vidas ou até dizimá-Ias." ( Forrester, 1997: 31).

É neste sentido que o capitalismo hoje se articula na busca de

superação de sua crise estrutural, marcada pela queda da taxa de lucro, pelo

aumento da taxa de juros e pela destruição de suas forças produtivas, devido à

crise de superprodução. Sobre a atualidade deste fenômeno, é importante

fazermos uma citação, embora longa, de Marx e Engels:

... a moderna sociedade burguesa (...) assemelha-se ao feiticeiro
(Hexenmeister) que já não pode controlar as potências infernais por
ele postas em movimento. Há mais e uma década, a história da
indústria e do comércio não é senão a história da revolta das forças
produtivas modernas contra as modernas relações de produção,
contra as relações de propriedade que são a condição de existência
da burguesia de seu domínio. Basta mencionar as crises comerciais
que, com seu periódico retorno, põe em questão e ameaçam cada
vez mais a existência de toda a sociedade burguesa. Nas crises
comerciais é destruída regularmente uma grande parte não só dos
produtos fabricados, como também das forças produtivas já criadas
(... ) A sociedade vê-se repentinamente reconduzida a um estado de
barbárie momentânea; é como se uma situação de miséria (eine
Hungersnot) ou uma guerra geral de extermínio houvessem suprimido
todos os meios de subsistência; o comércio e a indústria parecem
aniquilados, e por quê? Porque a sociedade possui demasiada
civilização, demasiados meios de subsistência, demasiada indústria,
demasiado comércio. As forças produtivas disponíveis já não
favorece mais o desenvolvimento das civilizações burguesas e das
relações burguesas de propriedades (... ) As relações burguesas
tornaram-se estreitas demais para conter a riqueza por elas mesmas
criada. E de que modo a burguesia vence tal crise? De um lado,
através da destruição forçada de uma massa de forças produtivas; de
outro, através da conquista de novos mercados e da exploração mais
intensa dos antigos. De que modo, portanto? Mediante a preparação
de crises mais gerais e mais violentas e a diminuição dos meios de
evitá-Ias. (Marx e Engels, 1997: 71-72).

Eis uma contradição fundamental do capitalismo monopolista

contemporâneo, que alcançou alto desenvolvimento de suas forças produtivas,
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junto ao nível de mundialização de seu domínio, nunca antes visto, ao passo

que aprofunda as desigualdades e a exclusão, inclusive no interior dos países

centrais, revelando uma forte contradição entre as forças produtivas e as

relações de produção vigentes.

Dessa forma o capitalismo monopolista reestrutura suas relações em

todos os setores da vida social, dentre os quais se destaca a educação, em

estreita relação com os interesses econômicos das forças imperialistas

mundiais. Estas, representadas pelos grandes conglomerados econômicos

internacionais, com sede nos países centrais, e com o controle do aparelho

estatal destes e dos países periféricos.

Nessa nova fase de desenvolvimento, ou nova revolução científico-

técnica, nos diz Saviani (1994), as próprias operações intelectuais são

transferidas para as máquinas, que alcançaram um alto grau de complexidade

e exigem maior poder de abstração, formação geral sólida e a capacidade de

manejar conceitos. Tais necessidades da produção irão definir as políticas de

organismos internacionais, como BIRD, OCDE, NAFTA, UNICEF, OIT etc., que

influenciarão os ministérios de educação de quase todos os países do mundo

na redefinição de seus projetos educacionais e de formação profissional.

Assim, erguem-se novas propostas de organização e administração

da sociedade, das empresas e da educação. Desta forma, são propostas novas

políticas e novos processos que visam redefinir o sistema educacional, de

modo a atender às novas necessidades da sociedade do capital. É nesse

contexto e, somente nele, que devemos buscar compreender a redefinição de

uma pedagogia para a escola e não só para ela, pois, esta nasce na fábrica,

nas relações de produção, e deve a todo custo ser remetida à toda sociedade e

influenciar todo o seu modo de vida.

Tal pedagogia, devemos lembrar, não aparece magicamente da

cabeça de algum teórico iluminado, nem da bondade ou maldade de alguns

intelectuais a serviço do capital, mas surge das reais necessidades do

movimento da sociedade capitalista e da busca da solução de suas crises e

principalmente, como enfrentamento à organização operária.
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Antunes (1995) refere-se à atual crise capitalista que toma sérios

contornos a partir de 1973, caracterizada pela queda da taxa de lucro nos

países centrais, aliada a uma forte tendência recessiva, que, junto com o

desenvolvimento da tecnologia, tem causado a destruição de forças produtivas,

alto índice de desemprego e empobrecimento da população em todo mundo,

fatos característicos do que Marx denominou de crise de superprodução.

Assistimos, também, a um grande número de falências e fusões

(leia-se absorções) de empresas e ao crescente domínio do capital

monopolista, que hoje atua como empresas transnacionais. O momento

também é caracterizado pelo enfraquecimento dos estados nacionais frente a

este poder.

A materialidade das relações sociais é marcada pela imposição das

forças do capital monopolista, cada vez mais concentrado e centralizado,

reforçador do imperialismo do grupo que detém o capital industrial, financeiro e

comercial, que aumenta seu poder sobre as economias dependentes

Assistimos ainda ao fracasso das teorias que pregam o evolucionismo

econômico e ao retorno do darwinismo social, pois a sociedade assume caráter

cada vez mais excludente, inclusive nos países centrais, onde crescem o

desemprego, o crime e a prostituição.

É neste contexto que queremos desconstruir o discurso dominante

de que temos uma economia globalizada e homogênea, mediada pela mão

invisível da concorrência. Esta é uma das grandes ilusões que têm sido

vendidas nos últimos tempos e que muitos têm absorvido acriticamente, pois o

que ocorre, na realidade, é o que Chesnais (1996) chama de mundialização do

domínio do capital, processo que se dá sob bases altamente desiguais e

combinadas, impositoras das regras necessárias à continuação do domínio do

grande capital, e onde o protecionismo estatal e o desvio de recursos públicos

para o setor privado, em detrimento dos setores sociais, atuam de forma

eficiente, ao mesmo tempo em que aprofunda-se o fosso existente entre países

pobres e ricos e entre as classes sociais no interior destes.

Todo este movimento se dá na luta do capital por sua própria

sobrevivência, que deve, em primeiro lugar, atacar os trabalhadores e suas
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organizações, f1exibilizando as relações de trabalho, investindo em tecnologia e

criando uma nova pedagogia para a fábrica. Para Freitas,

É o capitalismo reagindo e tentando deter a história. Tentando
postergar seu fim, através da implantação de novas formas de
exploração do homem que garantam mais algum tempo de sobrevi da
a uma forma de organização social apodrecida (Freitas, 1994: 121).

Na nova organização da produção, que é o modelo toyotista,

participação, criatividade e autonomia são palavras chaves para se alcançar os

objetivos. A participação se dá com o envolvimento nas atividades dos grupos,

já que o trabalho em equipes é usado regularmente neste novo modelo, e a

criatividade deve ser um elemento essencial na resolução de problemas

complexos que por ventura venham a acontecer durante a produção. O

conceito de autonomia está estreitamente relacionado à iniciativa, em tomar

decisões, e como nos dois anteriores, ao "vestir a camisa" da empresa, já que

para o discurso do toyotismo não existe confronto entre o capital e o trabalho,

pois todos são "funcionários, parceiros, associados, membros da tripulação", ou

ainda, "colaboradores."? O conhecimento, aliado à informação, é considerado

fator preponderante para medir a competência do indivíduo. Dai decorre a

necessidade de uma formação básica de uma cultura geral, que, aliadas à

formação continuada daquele que realiza as tarefas, o instrumentalizarão para

o exercício das atividades complexas da era tecnológica.

Esta nova era parece exigir trabalhadores polivalentes, rompendo

portanto com o trabalhador parcial do taylorismo/fordismo. Exige um

trabalhador sempre disposto a aprender a aprender e a aprender a fazer, já

que a tecnologia avança a cada dia, e a concorrência sempre beneficia quem

está na frente, em nível de maquinaria.

O trabalho deve ser de máxima qualidade para total satisfação do

cliente, que alcança grande poder, na nova era, inclusive escolhendo o modelo

e a qualidade do produto que deseja (um carro, por exemplo), antes mesmo de

ser fabricado. Temos, assim, o rompimento da produção em massa, artifício

usado como forma de combater a superprodução.

3 Cf. em Lima (2), 1985:38.
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Segundo Lima (1995:44,45), o novo trabalhador precisa possuir os

seguintes pares contraditórios de características: competição e cooperação,

individualismo e solidariedade, autonomia e obediência, questionamento e

integração, sensibilidade e dureza, desconfiança e intimidade. Deve ainda ser

generoso, viril, simpático, emocionalmente controlado, fanático pela empresa,

eliminador de dúvidas e de remorsos, megalomaníaco, teatral e jogador. As

últimas características devem ser desenvolvidas especialmente pelos gerentes.

3.1. PEDAGOGIA DA QUALIDADE TOTAL E ESCOLA NOVA

o capitalismo internacional, e suas novas formas de organização e

gestão das empresas, busca transferir para todas as instituições da sociedade,

quer sejam públicas ou privadas, os tipos de relações necessárias à

manutenção de seu domínio.

Além das mudanças ocorridas no aspecto organizacional e

gerencial, o sistema atua cotidianamente no nível superestrutural, objetivando

mudar o estilo de vida, os costumes, a cultura e o lazer como as relações

parentais de amizade e sexuais.

O sistema educacional e a organização escolar não poderiam deixar

portanto, de serem alvo das mudanças pretendidas pelo capitalismo, neste

momento de tentativa de reestruturação de sua produção, já que a própria

natureza desta última parece exigir um ajuste substancial nos primeiros, para

que o capital possa melhor atingir seus objetivos. As reformas de ensino

propostas pelos ministérios de educação, em todos os graus, principalmente no

ensino técnico e profissionalizante, não podem ser compreendidas sem

levarmos em conta essa realidade.

Todas as reformas propostas visam alcançar os objetivos traçados

pelo Banco Mundial, OCDE, FMI, UNESCO etc, que têm insistido na formação

básica comum (currículo nacional) aliada ao atendimento das peculiaridades ou
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vocações das regiões (mercado local), com o int iito de preparar mão-de-obra

para disputar a ernpreqaoitidade" do mercado de trabalho.

Como no processo produtivo, o novo discurso presente na educação

propõe a participação, a criatividade e a utonomia, entendidas como adesão

ao projeto político-pedagógico traçado no topo da hierarquia e na busca de

parcerias no setor privado para financiar as atividades da escola. Para os

teóricos da nova pedagogia escolar do capital, a escola de e, como toda

empresa, ser eficiente na prestação de seus serviços ou na oferta do seu

produto, no caso a educação, para inteira satisfação dos clientes, os alunos e

seus pais, que também devem participar ativamente no processo interno de

tomada de decisões. Esta instituição deve racionalizar recursos humanos e

materiais, buscando sempre maiur qualidade, para que possa ser avaliada

como ótima e receber sempre mais recursos públicos ou privados.

Estreitamente ligada ao processo de produção toyotista, e nascida

com ele, a Pedagogia da Qualidade Total se coloca como aquela que irá

organizar, de modo teórico e prático, os interesses do processo de acumulação

flexível, pretendendo relacionar educação e trabalho, no sentido de rearticular o

domínio das forças do capital.

A didática desta nova pedagogia prioriza o trabalho em grupo e o

método de solução de problemas, ao mesmo tempo que valoriza a experiência

anterior, reserva importante papel à comunicação e estimula o controle da

emoção, todos aspectos advindos da pedagogia da fábrica. Segundo seus

defensores, a escola ensinará efetivamente essas habilidades e capacidades,

em nome do desenvolvimento econômico e social, o que entendemos como

defesa do processo de reestruturação pós-fordista em marcha.

Este discurso vem sendo assumido há mais de dez anos pelo Banco

Mundial (BIRD), pelo Fundo das Nações Unidas Para a infância (UNICEF) e,

em conseqüência, por vários países, em seus planos decenais de educação,

dentre os quais, o Brasil:

4 No discurso dominante "empregabilidade" é entendida como a situação em que o indivíduo
trabalhador, ainda que não empregado, nem tendo qualquer segurança de que venha sê-Ia,
deve, no entanto, estar potencializado para tanto, ou =ja, estar preparado rara responder à
demanda do mercado de trabalho.



Para o país se dese volver, impõe-se um profundo ajuste econômico
e financeiro, que torne possível novo modo de imersão na ordem
econômica internacional ... serão necessários novos critérios de
planejamento educativo e das relações entre a escola e a
sociedade ... Formar cidadãos para o pluralismo, para o senso de
tolerância, de solidariedade e de solução pacífica dos conflitos (MEC,
PDE, 1983: 21, grifos nossos).

A constituição de uma nova pedagogia do capital, elaborada a partir

das necessidades inerentes à continuação da sociabilidade burguesa, deve ser

compreendida no contexto caracterizado não só pela crise do capitalismo

mundial, mas também pelo fracasso do socialismo real e pelo conseqüente fim

da guerra fria.

Frente ao clima de desordem e caos presente nos grandes centros

urbanos, à irrazão presente no fanatismo religioso e na violência sem limites,

ao caráter fragmentado e fugidio do quadro social e à tendência ao niilismo,

aspectos superficiais da realidade, tão bem descritos pelos autore pós-

modernos, o capital tenta articular as formas mais eficazes de atuação para

garantir sua continuação, sendo hoje um gigante de pés de barro. Ao mesmo

tempo em que tenta se impor como modelo único, já que "a história acabou"

(Fukuyama: 1992) e as utopias morreram, a sociedade do capital é obrigada a

assistir à explosão das contradições inerentes à sua estrutura, reveladas na

crescente exclusão social, na qual busc convencer, pela ideologia, que estes

fenômenos são simples disfunções relacionadas a desvios do comportamento

humano, ao egoísmo, a radicalismos estéreis ou a fanatismos políticos ou

religiosos. Busca desesperadamente esconder a ponta desse iceberg, do qual

não conhecemos suas últimas dimensões, com vistas à sua própria

sobrevivência. Como estratégia, combina controle e participação, no intuito de

reprimir e se manter, ao mesmo tempo em que cria a ilusão de que é eficiente

economicamente e democrático socialmente.

Seguindo este raciocínio, Cosete Ramos declara não acreditar em

gestão autocrática que tenha por base a dominação. Fundamentada em

Deming e em Glasser, a autora diz que esse modelo administrativo "...

transforma dirigentes e trabalhadores em adversários( ...) e (...) não funciona

porque conduz a um trabalho de baixa qualidade" (Ramos, 1992: 45). A autora

aposta nas mudanças internas de caráter org' nizacional, imputando a elas a
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capacidade de resolver problemas profundos, como, por exemplo, o

antagonismo de classe, que a mesma finge nem conhecer. Sua Pedagogia da

Qualidade Total, aponta menos para a democracia e mais para o controle.

A educação deve aspirar, sem dúvida, ao desenvolvimento das
capacidades do pensamento crítico independente, em cada pessoa
existentes. Mas tal desenvolvimento não se dá no vazio, fora dos
costumes e tradições culturais, sejam técnicas, científicas, artísticas
ou religiosas, nem é possível também sem que, nos indivíduos, se
estabeleçam sentimentos de lealdade do indivíduo a grupos e
instituições, que tudo isso conservem. (Lourenço Filho, 1978: 250-
251.

o controle se dá com vistas à concentração e à centralização, onde

o capital recorre ao aparato ideológico e, quando necessário, aos órgãos de

repressão. A democracia tem como principal exemplo a representação

parlamentar e o desejo de cooptação de todos para que executem "com

participação", o que já foi decidido no topo da hierarquia.

Este processo deve acontecer sem conflitos, já que o fantasma do

comunismo não mais assombra e que as diferenças entre os homens são

secundárias, pois suscita a competição, onde deve vencer a criatividade e a

competência. Neste contexto, a combinação de teoria comporta mental

(centralização, eficiência, objetividade, racionalização, planejamento vertical,

etc.), e liberalismo virtual (falsa participação, falsa democracia, falsa

criatividade e trabalho em grupo), revela o verdadeiro simulacro que é o

conceito de liberdade definido pela nova pedagogia do capital presente na

fábrica (o toyotismo) e na escola (a pedagogia da qualidade total).

Seu conceito de autonomia, criatividade e participação repousa nos

argumentos que acabamos de citar, ou seja, na mera execução de tarefas já

decididas pelo grupo social dominante. Este conceito tem o mesmo sentido no

pragmatismo. Em ambos, participação e criatividade devem ser instrumentos

de uso utilitário do raciocínio daqueles que realizam as tarefas, que devem

colocar sua inteligência a serviço do estabelecido para melhorá-Io, mas jamais

para modificá-Io em sua essência. O indivíduo crítico exigido é um crítico das

aparências, crítico de faz-de-conta das estórias da carochinha. Senão, vejamos

as palavras de Lourenço Filho:
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Aliado ao conceito de autonomia, temos a proposta de

descentralização, que pode ser identificada, tanto na escola nova, quanto na

P.O.T., como tendo objetivos semelhantes aos acima citados, somados à

famosa participação da comunidade, hoje tão em moda, que transforma

autonomia em adoção de parcerias da instituição pública escolar com

empresas financiadoras das atividades da escola, e com a crescente retirada

da responsabilidade do estado sobre esta.

Para os escolanovistas, no entanto, a escola deveria ser financiada

com recursos públicos, ponto discordante entre Escola Nova e P.O.T., que

defende o contrário, verdadeiro retrocesso político na perspectiva dos

interesses populares.

A relação entre trabalho e educação aparece como ponto de

interesse central tanto na Escola Nova, como na P.O.T. Este, como todos os

outros aspectos destas propostas, revela o tipo de sociedade que desejam

defender.

Anísio Teixeira, (1994:81) aliás, mostrou-se bastante claro, ao dizer

que não desejava construir o socialismo, mas "... o melhor capitalismo[ ...no

qual o trabalho ...] não se conservasse servil...". Vejamos de forma mais

completa" suas palavras:

A escola pública universal e gratuita não é doutrina especificamente
socialista, como não é socialista a doutrina dos sindicatos e do direito
à organização dos trabalhadores, antes são esses os pontos
fundamentais por que se afirmou e possivelmente ainda se afirma a
viabilidade do capitalismo ou remédio e o freio para os devidos que o
tornariam intolerável.
A sobrevivência do capitalismo, em grande parte do mundo, não se
explica senão por esses dois recursos ou instrumentos de defesa
contra a desigualdade excessiva que o capitalismo provocaria e
provoca sempre que faltem ao povo escola pública e sindicato livre
(Teixeira, 1994: 81).

Embora possamos identificar discordância entre as duas teorias,

quanto à melhor forma de gerir o capitalismo, pois é claro, para nós, que o

toyotismo hoje defende a desigualdade e ataca a organização dos

5 Já nos referimos à essa passagem de Teixeira, na Introdução deste trabalho, embora de
forma abreviada.
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trabalhadores, a defesa do modelo democrático ocidental os une. Neste

sentido, a defesa da liberdade transforma-se em nível ideal, no direito de

competir. A sociedade de classes deve ser mantida, embora em Teixeira

assuma o caráter de uma sociedade de .....Classes abertas e de livre e fácil

acesso ..." (lbidem:65).

o trabalho toma, como em toda sociedade, o papel de construtor

social, e a educação, o de elemento necessário ao acesso ao primeiro. Para a

Escola Nova, a união entre ambos instala a competência necessária ao

exercício da cidadania:

Percebemos hoje melhor que o trabalho, o treino depois de uma
boa educação geral, pela profissional, faz e mais facilmente prática,
pelos estágios de serviço, acompanhados de estudos intensivos
ligados a essa prática. (Teixeira, 1994:153).

Para a P.Q.T., essa educação geral objetiva proporcionar, em nível

cognitivo, capacidades de generalização, onde o trabalho possa adquirir:

...Habilidades de comunicação e expressão oral e escrita, de cálculo
e raciocínio lógico, estimulando a criatividade, a capacidade
decisória, habilidade na identificação e solução de problemas e, em
especial, de saber como aprender ... (MEC, 1993: 37).

É, portanto, uma visão meramente instrumental do saber, atingindo

também a necessidade da polivalência exigida pelo mercado de trabalho, ora

para manter a concorrência entre trabalhadores, ora como necessidades do

próprio processo de produção e ora, à moda dos economistas filantropos, para

facilitar o acesso a um novo emprego, em caso de demissão.

É, pois, neste contexto que Escola Nova e P.Q.T. defendem uma

pedagogia da atividade, onde pensamento e ação estejam unificados, e o

trabalho em equipe seja a regra, com que pretendem romper com o dualismo

teoria versus prática e oferecer democracia e liberdade para indivíduos

autônomos e participativos.

Ora, estas pedagogias apresentam-se, para nós, como idealistas,

portadoras de discursos que não condizem com a realidade das relações



econômicas, políticas e sociais às quais o mundo hoje assiste e assistiu, à

época de Teixeira, embora hoje agravados, com a imposição dos interesses do

capital monopolista, em contraposição à qualquer perspectiva de idéias

libertadoras e igualitárias.

São também pedagogias que, ao comprometerem-se com a defesa

da propriedade privada, não conseguem romper com a contradição teoria

versus prática, já que esta encontra sua raiz justamente naquela. Decorre daí,

que sua concepção de cidadania, mesmo em seu conteúdo burguês, também

fica afetada, pois, ao proporem promover o homem pela educação e pelo

trabalho, ou pela união de ambos, continuam a manter o sentido alienado desta

relação, pois separam a sociedàde em proprietários e não-proprietários, onde

predominam os interesses dos primeiros.

São, pois, pedagogias que dão ênfase ao aspecto técnico, prático,

utilitário e imediatista, no intuito de colocar a relação trabalho/educação a

serviço dos interesses econômicos da sociedade do capital e continuar a

produzir "homens partidos'".

6 Carlos Drummond de Andrade, no poema "Nosso tempo" (A Rosa do Povo, 1945), denuncia a
sociedade capitalista como um sistema de opressão e privação do povo, e que deve, como um
verme, ser destruído



CONSIDERAÇÕES FINAIS.

Nossa pesquisa objetivou construir uma reflexão crítica sobre a

constante atualidade da Escola Nova, notada mente no que concerne às

relações entre trabalho e educação.

Refletimos ainda, com o intuito de buscar compreender suas

relações com a nova pedagogia do capital, a Pedagogia da Qualidade Total

(P.Q.T.), e no sentido de tentar fazer uma superação dialética de ambas.

Entendemos que esta superação se dará a partir da compreensão

política do tipo de educação que interesse aos trabalhadores e à sua

emancipação enquanto classe dominada, o que nos deve remeter à tradição

teórico-prática da luta operária pelo socialismo.

Esse tipo de educação jamais poderá se dar na identificação entre

pedagogia popular e pedagogia escolanovista, já que esta se caracteriza por

uma profunda identificação de classe com a moderna burguesia industrial e

urbana, mesmo que em oposição ao caráter conservador da burguesia

latifundiária e rural. Seu compromisso com a sociedade contratual, sua opção

pelo "melhor capitalismo", como em Anísio Teixeira, não deve servir de

parâmetro para aqueles que têm como horizonte a construção de um tipo de

sociabilidade onde os homens sejam realmente livres e iguais.

Parafraseando Lepape (1975: 321, 347), acreditamos que a escola

da sociedade transformada não poderá ser a atual escola burguesa, mesmo

que renovada ou libertada de seus métodos antigos. Ainda com a referida

autora, queremos desmitificar a própria expressão "novo" ou "nova", que quer,
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em seu uso, transformar as novidades em modismo , como se só elas fossem

capazes de responder às necessidades da educação e da sociedade como um

todo. Devemos, diz Lepape, desconfiar das novidades, muitas vezes a serviço

do comércio do saber e de velhas tradições.

Termos caros como liberdade e igualdade não são entendidos, aqui,

na forma dos ideais da Revolução de 1789, como o faz a Escola Nova, mas, ao

contrário, são compreendidos com fundamento nos ideais da classe que tem os

interesses diretamente antagônicos aos da burguesia, o proletariado.

Para Suchodolski (1976), a crítica intelectualista e abstrata à

pedagogia burguesa impõe limites que se propõem ao mero reformismo

pedagógico, embora queira se passar por uma crítica de caráter radical.

Segundo o autor, a crítica do reformismo à tradição esconde seu verdadeiro

papel, que é o de criar ilusões com a ordem burguesa humanizada, já que não

questiona seus fundamentos.

A educação para a emancipação, portanto, não pode limitar-se a ser

crítica, como no escolanovismo, já que essa crítica encerra limites profundos

em relação aos interesses dos trabalhadores. É necessário fazer a crítica da

crítica, ou a crítica da crítica crítica, como Marx propõe em relação à economia

política burguesa, já que assim se consegue superar as velhas e novas

concepções de pedagogia do capital.

Com isso, não queremos negar o passado, pois, como afirma

Manacorda, " O Marxismo não rejeita, mas assume todas as conquistas ideais

e práticas da burguesia no campo da instrução." (1996: 296). O autor refere-se

aqui a aspectos como a universalidade, laicidade, gratuidade, renovação

cultural, assunção da temática do trabalho, além do domínio no campo literário,

moral, cívico e industrial.

Para o referido autor, o marxismo supera de forma dialética o

modelo capitalista, não somente quando faz uma dura crítica à burguesia, tida

como incapaz de realizar seus programas, mas também quando busca uma « ...

assunção mais radical e conseqüente dessas premissas e uma concepção

mais orgânica da união instrução-trabalho na perspectiva oweniana de uma

formação total dos homens." (Ibidem).
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É essa a perspectiva que pretendemos sequir na busca da

superação do homem alienado e fragmentado, produzido pelo trabalho

capitalista, e acreditando na construção do homem multifacetado e livre da

sociedade socialista, o que, para nós, exige uma nova pedagogia.

Na base filosófica dessa nova pedagogia, Marx defende não uma

filosofia que supervalorize a consciência, em detrimento do ser, como faz o

idealismo, mas uma filosofia que compreenda as determinações do real sobre

as consciências e impulsione esta consciência rumo à sua transformação. O

homem "ativo" do idealismo não conhece a atividade, senão enquanto

elemento abstrato , já que não a concebe como atividade social de homens

concretos e históricos.

Marx vê o homem em sua vida prática, esta entendida não como

simples aplicação da teoria ou como utilidade, mas numa concepção de

atividade que se materializa no elo fundamental entre a práxis individual e

coletiva e a construção de uma nova sociabilidade. Nesta, a união de

necessidade e liberdade constitue o centro de realização do ser histórico-

social, e não mais um pólo contraditório, já que a base fundamental sobre a

qual o antagonismo se apoia, a propriedade privada, terá sido suprimida.

Dessa forma, a filosofia de Marx não se contenta com a

contemplação da realidade ou em corrigir as "disfunções" do capitalismo, mas

objetiva a mudança radical da sociedade, já que "A revolução, e não a crítica, é

a verdadeira força motriz da história, da realização da filosofia e de qualquer

outra teoria ..." (Marx e Engels, 1989:43).

Assim, a pedagogia socialista também se opõe ao espontaneísmo e

a certas artificialidades nas relações com o educando, ao mesmo tempo que

compromete-se com a ciência e com o rigor. Marx, segundo Manacorda,

combate qualquer sentimentalismo romântico antiindustrial, como "... toda

didática baseada no jogo e em ' outras atividades estúpidas" (1996: 298).

A defesa da necessidade do domínio teórico e prático das atividades

da indústria é também observada por Suchodolski: "Marx e Engels sublinharam

com toda a clareza a necessidade de colocar o ensino que se apoia no

progresso sob a orientação da classe operária" (Suchodolski, 1976: 103).
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Na concepção marxista, trabalho e bom ócio não fazem parte de

dois mundos separados e antagônicos, como na sociedade burguesa. No

capitalismo, a forma como o primeiro se efetiva, encerra profundas

contradições entre o seu caráter ontológico (o trabalho como elemento

constituinte do próprio homem e como realização do ser) e seu caráter histórico

( o trabalho alheio acumulado como criador de capital e sustentador do ócio de

outra classe).

o trabalho e seu produto, diz Marx, são, na sociedade burguesa,

alienados, tornados estranhos e opostos entre si. Tal situação deverá perdurar

somente até quando a classe trabalhadora reunir forças teóricas e práticas

para extirpar do mundo esse tipo de exploração e implantar uma nova forma de

organização social, fundada na propriedade coletiva dos meios de produção.

Se o tipo de organização social do trabalho que o capitalismo

desenvolve é, para Marx, uma forma de desumanização, a superação desta

não se dará definitivamente pela humanização daquele, mas pelo rompimento

radical da forma como a sociedade funda sua organização. Doutro modo, o

dualismo permanecerá e se aprofundará, já que mantido de maneira cada vez

mais sofisticada, à medida que baseado nas competências pessoais de quem

deve dominar conteúdos sempre mais elevados, como ocorre para aqueles que

querem hoje alcançar posições privilegiadas no mundo do trabalho. Para uma

pedagogia que se fundamente no marxismo, a introdução do enriquecimento

de tarefas, da polivalência e da atividade em grupo não garantem, por si, o fim

dos dualismos, como também a promoção social, pela competência individual,

não o faz.

Uma mudança real nesse estado de coisas, expõe Marx em A

Ideologia Alemã, só poderá se dar através de um movimento prático, ou seja,

uma revolução, o único meio de derrubar a classe dominante e de varrer a

podridão do sistema capitalista. Trata-se, portanto, de mudanças profundas e

radicalmente novas nas formas dos homens se relacionarem e organizarem a

vida social. É este, pois, o caráter da revolução:

Em todas as revoluções anteriores, o modo de atividade permanecia
inalterado e se tratava apenas de uma outra distribuição dessa
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atividade, de uma nova divisão do trabalho entre outras pessoas; a
revolução comunista, ao contrário, (...) extingue a dominação de
todas as classes abolindo as próprias classes, porque ela é efetuada
pela classe que não é mais considerada como uma classe na
sociedade, que não é mais reconhecida como lal, e que já é a
expressão da dissolução de todas as classes, de todas as
nacionalidades etc., no quadro da sociedade atual. .. (Marx e Engels,
1989:80).

Mas se o trabalho no capitalismo é fonte de desgraça e

desumanização daquele que trabalha, qual será então a saída para se

modificar esse caráter degradante do trabalho? Como bem sabemos, Marx e

Engels, na critica à divisão do trabalho no capitalismo, buscam indicar a forma

como essa atividade se desenvolverá na nova sociedade, definindo de maneira

poética a forma de ser do novo trabalhador, que é a de um homem

multifacetado e com tempo livre para gozar das outras esferas da vida.'

Ao pregar a necessidade da construção de um ser polifacetado e ao

falar do bom ócio, os mesmos não têm a ilusão de que o homem possa

abandonar de vez o trabalho. Também não o compreendem na forma de Adam

Smith2, que é a do trabalho como maldição jogada por Jeová a Adão e a todos

os homens. O que os autores pretendem propor é a unidade na relação entre o

reino da necessidade e reino da liberdade, como componente essencial de

uma nova sociabilidade.

Gramsci , fiel herdeiro do pensamento marxiano, define o homem

multifacetado como "um Leonardo da Vinci coletívo'", referindo-se às enormes

capacidades desenvolvidas pelo homem renascentista e, em particular, por

este gênio do período.

Para enfatizar a importância do trabalho humano, ao mesmo tempo

teórico e prático, tomado em seu sentido criativo, Marx compara a melhor

atividade realizada pelos animais com a pior atividade realizada pelo homem,

qualificando a última como superior.:"

1 Cf. Marx e Engels, 1989: 29.
2 Cf Marx, e Engels, 1992: 14.
3 Cf. Nosella, 1992:20.
4 Cf. Marx, 1996b: 298.
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Essa atividade criadora do trabalho e seu caráter transformador do

real é também enfatizada por Lukács, para o qual, segundo Lessa (1996: 63), o

trabalho" ... constitui o fundamento ontológico do ser social".

Para Marx, embora o trabalho seja categoria fundante do homem, a

vida deste não se resume àquele, que é uma categoria puramente social, ao

mesmo tempo em que não deixa de valorizar a subjetividade humana,

elementos que consideramos fundamentais na construção de uma nova

pedagogia.

É nesse sentido que a relação entre o trabalho e a educação torna-

se uma preocupação de Marx., Este não subjugou o papel da educação no

desenvolvimento do homem e da sociedade, mas, ao contrário, compreendeu

sua importância e a necessidade de fortalecer seus laços com outras instâncias

da vida social, sobretudo com o trabalho.

Manacorda adverte que é preciso deixar claro que quando Marx fala

da necessidade da relação entre a educação e o sistema produtivo, o mesmo,

de modo algum, se refere aos cursos de caráter profissionalizante ou de

formação pluriprofissional como os que são comumente organizados pela

burguesia para educar o povo. Tal tipo de formação é vista por Marx como um

modo de destinar às crianças das classes populares as funções subalternas da

sociedade.

A concepção de instrução proposta por Marx, escreve Manacorda,

está expressa nas Instruções aos delegados ao I Congresso Internacional dos

Trabalhadores, realizado em 1866, no qual Marx aponta, sem

sentimentalismos, a necessidade das crianças exercerem atividades tanto com

o cérebro, como com as mãos, já que o desenvolvimento da gl ande indústria

assim o exigia.

Esta formação deverá iniciar-se aos nove anos, tendo caráter

progressivo e gradual, e atingir uma formação integral capaz de se sobrepor à

formação dos próprios filhos da burguesia. É, então com o futuro da classe

trabalhadora que Marx se compromete, pois "Se a burguesia e a aristocracia

descuidam-se dos deveres com os seus descendentes, isto é problema deles.

A criança que desfruta os privilégios dessas classes está condenada a sofrer
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de seus próprios prejuízos" (Marx apud Sousa Junior, 1993: 109) .Segundo

Marx, na nova sociedade, os homens experimentarão a verdadeira

solidariedade e conciliarão suas atividades particulares com as atividades

humano-sociais de seu ser genérico.

Seguindo o pensamento de Marx, Souza júnior (1993) afirma que as

conquistas dos trabalhadores, nesse campo, só se efetivarão através das lutas

da própria classe oprimida ou por necessidades objetivas de desenvolvimento

do capital. Nesse sentido, a educação da sociabilidade burguesa teria claro

objetivo de reprodução social, e a verdadeira educação dos trabalhadores não

poderia se dar senão na nova sociedade. Apesar disso, a intervenção imediata

jamais é deixada de lado. Para ele,

o pnncrpio da união trabalho e ensino aparece como meio de
favorecer o desenvolvimento político dos trabalhadores, isto é, seu
desenvolvimento enquanto força revolucionária, de amenizar os
malefícios causados pela divisão do trabalho, e fortalecer sua
organização com vistas à derrubada da sociedade burguesa ...11
(Souza Júnior, 1993: 116)

Baseado em Marx, o autor busca rechaçar qualquer possibilidade de

construção do homem total ainda no domínio do capitalismo, sustentando que

esse só poderá existir com a derrubada da sociedade burguesa e com a

construção de uma nova ordem social fundada na atividade verdadeiramente

livre e criativa dos homens. Homens que não só produzirão livre e

coletivamente seus bens, mas que os distribuirão de forma igualitária, já que a

base da nova sociedade será justamente o domínio coletivo dos meios de

produção.

Sobre a possibilidade de derrubada da sociedade capitalista, Marx e

Enge/s escrevem:

...Até o momento, todas as formas de sociedade sucumbiram ao
desenvolvimento da riqueza ou - o que vem a ser o mesmo - ao
desenvolvimento das forças produtivas. Entre os antigos, conscientes
a esse respeito, a riqueza se denunciava formalmente porque
provocava a ruína da comunidade. As estruturas feudais sucumbiam
com a industria urbana, o comércio, a agricultura modernas (p já com
determinadas invenções, como a pólvora e a imprensa) Marx &
Engels: 1992; 38).
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Pensamos que com o capitalismo não ocorrerá de forma diferente, já

que hoje assistimos ao elevadíssimo grau de desenvolvimento de suas forças

produtivas, e ao movimento contraditório de destruição destas, frente à crise de

superprodução. Ao mesmo tempo, testemunhamos o avanço da ciência e da

técnica, por si, liberadoras do trabalho braçal, e à crescente exclusão dos

trabalhadores, que se tornam mais miseráveis diante de uma sociedade mais

rica. A nova forma de organizar o trabalho na fábrica, com o domínio dos

novos métodos organizacionais e de trabalho, apresenta uma possibilidade

ímpar de liberação parcial da atividade do trabalho e, em muitos casos, até de

liberação total. De modo contraditório, os trabalhadores têm somente

conhecido a face cruel desse progresso, caracterizada pela crescente exclusão

de milhões de sujeitos da esfera da produção e pelo crescente controle do

trabalho. Afirmamos, com Marx, que a nova riqueza da sociedade torna os

trabalhadores mais pobres, já que sua apreensão é feita segundo a lógica da

concentração e da centralização. A sociedade mais rica aprofunda, portanto, o

fosso entre as classes e joga muitos na miséria, inclusive empresários e

pequenos burgueses envolvidos na ilusão da livre concorrência.

No plano das idéias, a dissolução de uma certa forma de consciência
bastou para sepultar uma época inteira. Na realidade, toda limitação
da consciência corresponde a um grau determinado do
desenvolvimento das forças produtivas materiais, e portanto, da
riqueza (Ibidem: 39).

A crescente riqueza carrega uma contradição essencial para a

classe oprimida, que é a possibilidade de construção de uma visão homogênea

rumo à transformação radical da sociedade, pois,

São, portanto, as condições subjetivas para a emancipação dos

trabalhadores que precisam ser construídas, e a nova pedagogia da fábrica e

da escola não pode deixar de contribuir com esta questão, que é a da

superação da sociedade do capital e a construção do socialismo.
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Sobre esta questão essencial para nós, cabe ainda uma pergunta:

Ainda podemos ter o socialismo como horizonte rumo à construção da

felicidade humana, após a queda do "socialismo real"?

Uma formação social nunca perece antes que estejam desenvolvidas
todas as forças produtivas para as quais ela é suficientemente
desenvolvida, e novas relações de produção mais adiantadas jamais
tomarão o lugar, antes que suas condições materiais de existência
tenham sido geradas no seio mesmo da velha sociedade (Marx
1996a: 52)

A esta pergunta, respondemos com Marx:

Afirmamos com Saviani (1996) que com o socialismo, isto não

ocorreu, até porque este não se impôs como sistema global, condição

essencial, segundo Marx, para superação de qualquer sistema, já que a

revolução russa seguiu o caminho stalinista de revolução em um só país,

perdendo portanto a visão internacionalista, opção para os trabalhadores de

todo o mundo. Para Saviani, foi esta experiência loca lista que fracassou, não a

viabilidade ao socialismo como sistema social.

Para Marx (1989: 32), "... o comunismo só é possível empiricamente

como o ato 'súbito' e simultâneo ...", já que universalizado e estabelecido como

nova ordem. O localismo, o estado proletário, são fenômenos que não

suportam as pressões da lógica internacional burguesa e estão fadados a

serem "...simples 'circunstâncias' ligadas a superstições locais" (Ibidem).

Hoje, a mundialização do domínio do capital carrega suas

contradições para todos os lugares. Seu poder apátrio contrasta luxo e miséria

em todos os cantos do mundo, inclusive em seus principais centros. O capital

perdeu seu poder civilizatório e seu único caminho é a destruição (Mészáros,

apud Frigotto, 1998: 40). Portanto, mais do que nunca, torna-se atual uma

questão fundamental quanto ao futuro da humanidade: socialismo ou barbárie.

A proposta de superação da mais atual pedagogia capitalista da

fábrica e da escola marcha, portanto, em estreito laço com a construção de

uma nova sociabilidade e rumo à superação das contradições e dicotomias

presentes no tipo de organização social que conhecemos, embora a luta por
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sua superação comece agora, e a partir destas, para alcançar-mos o tipo de

relação trabalho/educação que interesse aos trabalhadores.

Entendemos que só o poder dos trabalhadores, nascido das

contradições do capitalismo contemporâneo, poderá criar o tipo de

sociabilidade que responda às necessidades da classe operária e de todos os

excluídos.

A escola capitalista, criada para aprofundar a divisão social do

sistema, pode, contrariamente, contribuir com essa tarefa, à medida que

busque fundamentar sua função específica nas necessidades e interesses da

maioria, sabendo articular-se com todos os setores da sociedade que busquem

a radical transformação da dura realidade construída historicamente pelo

capitalismo.

Ao final desse trabalho, gostaríamos de dizer que estamos abertos

para receber contribuições e críticas que possam nos ajudar a melhor

compreendermos nosso objeto, já que a construção do conhecimento possui

caráter sempre inacabado e que a aproximação do real para o pesquisador se

dá de forma sucessiva e permanente.
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ANEXO:

CARACTERES GERAIS DAS ESCOLAS NOVAS:

A) QUANTO À ORGANIZAÇÃO GERAL:

01) A Escola Nova é um laboratório de pedagogia prática. Procura

desempenhar o papel de explorador ou iniciador das escolas oficiais,

mantendo-se ao corrente da psicologia moderna, a respeito dos meios que

se utilize, e das necessidades modernas da vida espiritual e material.

02) A Escola Nova é um internato, porque só o influxo total do meio em que se

move a criança , permite realizar uma educação eficaz. Isso não significa

que preconize o sistema de internato como ideal, que se deva aplicar

sempre, e por toda parte. O influxo natural da família, quando sadio, deve

preferir-se ao melhor dos internatos.

03) A Escola Nova está situada no campo, porque este constitui o meio natural

da criança. O influxo da natureza, as possibilidades que oferece para

empreendimentos simples, os trabalhos rurais que permite realizar,

representam o melhor auxílio à cultura física e moral. Para progresso

intelectual e artístico, é desejável, porém que fique próxima a uma cidade.

04) A Escola Nova agrupa seus alunos em casa separadas, vivendo cada

grupo, de dez a quinze alunos, sob a direção material e moral de um

educador, secundado por sua mulher ou uma colaboradora. É preciso que

os alunos não sejam privados do influxo feminino adulto, nem da atmosfera

familiar, que os internatos-caserna não podem proporcionar.
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05) A co-educação dos sexos, praticada nos internatos, até o fim dos estudos,

tem dado quando aplicado em condições materiais e espirituais favoráveis,

resultados morais e intelectuais surpreendentes.

06) A Escola Nova organiza trabalhos manuais para todos os alunos, durante

uma hora e meia, ao menos, por dia; de duas a quatro, trabalhos

obrigatórios que tenham fim educativo e de utilidade individual ou coletiva,

mais que profissional.

07) Entre os trabalhos manuais, o de marcenaria ocupa o primeiro lugar ,

porque desenvolve a habilidade e a firmeza manuais, o sentido de

observação exata, a sinceridade e governo de si mesmo. A jardinagem e a

criação de pequenos animais entram na categoria das atividades ancestrais

que toda criança ama, e deveria ter ocasião de exercitar.

08) Ao lado dos trabalhos regulados, concede-se tempo para trabalhos livres,

que desenvolvam o gosto da criança e lhe despertam o espírito inventivo.

09) A cultura do corpo será assegurada tanto pela ginástica natural, como pelos

jogos e desportos.

10) As excursões, a pé ou em bicicleta, com acampamentos em tendas de

campanha e refeições preparadas pelos próprios alunos, desempenham

um papel importante na Escola Nova.Tais excursões, adrede preparadas,

coadjuvam o ensino.

B) QUANTO À FORMAÇÃO INTELECTUAL:

11) Em matéria de educação, a Escola Nova procura abrir o espírito por uma

cultura geral da capacidade de julgar, mais que por acumulação de

conhecimentos memorizados. O espírito crítico nasce da aplicação do

método científico; observação, hipótese, comprovação, lei.

12) A cultura geral se duplica com uma especialização espontânea desde o

primeiro momento; cultura dos gostos preponderantes em cada menino,

depois sistematizada, desenvolvendo os interesses dos adolescentes num

sentido profissional.
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13) O ensino será baseado sobre os fatos e a experiência. A aquisição dos

conhecimentos resulta de observações pessoais, visitas a fábricas, prática

de trabalho manual, etc., e, só em sua falta, da observação de outros,

recolhida através dos livros. A teoria vem sempre depois da prática, nunca

a precede.

14) A Escola Nova está, pois, baseada na atividade pessoal da criança. Isso

supõe a mais estreita associação possível do estudo intelectual com o

desenho e os trabalhos manuais mais diversos.

15) O ensino está baseado em geral sobre os interesses espontâneos da

criança; de quatro aseis anos, idade dos interesses disseminados ou idade

do jogo; de sete a nove anos, idade dos interesses adstritos aos objetos

imediatos; de dez a doze anos, idade dos interesses empíricos; dos

dezesseis aos dezoito anos, idade dos interesses abstratos complexos,

psicológicos, sociais e filosóficos.

16) O trabalho individual do aluno consiste numa investigação, seja nos fatos,

seja nos livros ou jornais, etc. É uma classificação segundo um quadro

lógico adaptado à sua idade, de documentos de todas as classes, assim

como de trabalhos pessoais, e de p[reparação de relatórios para a classe.

17) O trabalho coletivo consiste numa troca, ordenação ou elaboração lógica

comum, dos documentos individualmente reunidos.

18) Na Escola Nova, o ensino propriamente dito será limitado à manhã, em

geral, das oito ao meio dia; à tarde, dar-se-à expansão a iniciativas

individuais.

19) Estudam-se poucas matérias por dia: uma ou duas, somente. A variedade

nasce não das matérias tratadas, mas da maneira de tratar as matérias,

pondo-se em jogo, sucessivamente, os diferentes modos de atividade.

20) Estudam-se poucas matérias por mês ou por trimestre.
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C) QUANTO À FORMAÇÃO MORAL.

21) A educação moral, como a intelectual, deve exercitar-se não de fora para

dentro, por autoridade imposta, mas de dentro para fora, pela experiência e

prática gradual do sentido crítico e da liberdade. Baseando-se nesse

princípio, algumas Escolas Novas têm aplicado o sistema de república

escolar. Uma assembléia geral, formada pelo diretor, professores e alunos

e, às vezes, por pessoal constitui a direção efetiva da escola. O código de

leis será organizado par ela.

22) Na falta desse sistema democrático integral, a maror parte das Escolas

Novas tem-se constituído em monarquias constitucionais; os alunos

procedem à eleição de chefes ou prefeitos, que t6em responsabilidade

definida em estatutos que também organizam.

23) As recompensas ou sanções positivas consistem em em proporcionar aos

espíritos criadores ocasiões de aumentar a sua potência de criação.

Desenvolve-se, assim, um largo espírito de iniciativa.

24) Os castigos ou sanções negativas estão em relação direta com a falta

cometida , quer dizer, tendem a por a criança em condições de melhor

alcançar o fim julgado bom.

25) A emulação se dá, especialmente , pela comparação feita pelo educando,

entre o seu trabalho presente e o seu trabalho passado, e não

exclusivamente pela comparação de seu trabalho com o de seus

camaradas.

26) A Escola Nova deve ser um ambiente belo, como desejava Ellen key. A

ordem e a higiene são são as primeiras condições, o ponto de partida.

27) A música coletiva, canto coral ou orquestra, oferece um influxo profundo e

purificador entre os educandos.

28) A educação da consciência moral consiste, principalmente, nas crianças,

em narrações que provoquem reações espontâneas, verdadeiros juízos de

valor que, pela repetição se acentuam e acabam por ligar-se em estrutura

definitiva.
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29) A educação da razão prática consiste, principalmente entre os

adolescentes, em reflexões e estudos que se refiram de modo especial à

lei natural do progresso individual e social. A maior parte das Escolas

Novas observam uma atitude religiosa não sectária, que acompanha a

tolerância, e·mface dos diversos ideais, desde que encarne um esforço que

vise o desenvolvimento espiritual do homem.

30) A Escola Nova, em cada criança, deve preparar não só o futuro cidadão

capaz de preencher seus deveres para com a pátria, mas também com a

humanidade.

FONTE: LOURENÇO FILHO, M. B. Introdução ao estudo da Escola Nova. São
Paulo: Melhoramentos, 1978, p. 162-165.


