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RESUMO 

 

A educação é uma área que necessita sempre ser discutida, já que o conhecimento 

não é estático e o mundo está sempre em transformação. Assim, nosso objetivo foi 

realizar uma abordagem histórica que nos permitiu mapear os caminhos que a 

educação percorreu até chegar à sua atual configuração. Através de uma pesquisa 

de caráter bibliográfico, verificamos que as inúmeras possibilidades da educação 

encontram uma forte barreira na tradição dos povos, desde a antiguidade até o século 

XXI, o que constitui-se em um dos grandes desafios dos educadores do nosso tempo.  

Palavras-Chave: Educação, História, Tendências Pedagógicas 

 

  



 

ABSTRACT 

 

The education is an field that needs always to be discussed, since the knowledge isn’t 

static and the world is always changing. Therefore, our goal was to take a historical 

approuch that allow us to map the ways education went through until gets in your 

current configuration. Through a bibliografhic research, we were able to verify that the 

amount of possibilities in education finds a strong barrier in the old people traditions, 

since antique until the 21st century, which constitutes one of the greatest challenges 

to the educator of our time.     

Key Words : Education, History. Pedagogical Trends. 

  



 

SUMÁRIO 

 
INTRODUÇÃO ....................................................................................................................... 6 

1 CAPÍTULO – A HISTÓRIA E A EDUCAÇÃO ...................................................................... 7 

1.1 A importância do passado ................................................................................................ 7 

1.2 Somos primitivos? ............................................................................................................ 8 

1.3 O berço da democracia e a educação .............................................................................. 9 

1.4 Educando com a fé ........................................................................................................ 10 

2 CAPÍTULO – PEDAGOGIA INSTRUMENTAL E O BRASIL: UMA RELAÇÃO DURADOURA

 ............................................................................................................................................ 12 

2.1 Tendência tradicional ................................................................................................ 12 

2.2 Tendência tecnicista.................................................................................................. 13 

2.3 As metamorfoses da educação ...................................................................................... 13 

3 CAPÍTULO –  EM BUSCA DA SUPERAÇÃO DOS DESAFIOS .................................... 14 

3.1 Repensando a formação docente.............................................................................. 14 

3.2 A resistência do imaginário ....................................................................................... 16 

3.3 Possibilidades e experiências ................................................................................... 17 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................................. 18 

REFERÊNCIAS ................................................................................................................... 20 

 

 

 

 



6 

INTRODUÇÃO  

 

O presente trabalho, de caráter bibliográfico, se propõe a analisar a trajetória dos 

modelos de práticas educativas ao longo da história, bem como compreender a função 

social que esses modelos cumpriram e as heranças que foram deixadas. Partimos do 

pressuposto de que existe, atualmente, no ambiente educacional, uma espécie de 

resistência em relação à mudanças nas maneiras de ensinar.  

Uma hipótese é a de que essa resistência se fundamentou a partir do longo 

histórico de práticas educativas que a humanidade acumulou. Daí o seu teor histórico, 

sobretudo, no primeiro capítulo, em que refletimos sobre algumas concepções 

pedagógicas de diferentes períodos históricos, buscando relacionar seus principais 

aspectos com a realidade brasileira do século XXI. 

No capítulo seguinte, focamos em analisar as tendências pedagógicas que 

possuem uma ligação profunda com a realidade brasileira, a saber, as tendências 

tradicional e tecnicista. 

No terceiro e último capítulo, procuramos refletir sobre as resistências que os 

profissionais da educação encontram no ambiente de trabalho, bem como as 

dificuldades da academia no que se refere à formação de educadores. A partir da 

fundamentação dos dois primeiros capítulos, esperamos ter conseguido construir um 

questionamento que possa contribuir para práticas mais significativas, rompendo com 

a ordem educacional instrumental predominante no Brasil. 
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1 CAPÍTULO – A HISTÓRIA E A EDUCAÇÃO 

 

1.1 A importância do passado 

 

A importância de remontar às origens da educação para debater problemas e 

demandas atuais da área pode, muitas vezes, ser questionada, justamente pelo 

modelo de ensino que predomina nas escolas e universidades, recaindo nas questões 

da formação do docente e mesmo no entendimento do senso comum.  

Entendemos que esse modelo predominante é aquele que fundamenta o status 

quo da sociedade, ou seja, que prepara o aluno para adentrar no mercado de trabalho 

e contribuir para a reprodução do sistema vigente. Louis Althusser aponta que 

“nenhuma classe pode duravelmente deter o poder de Estado sem exercer 

simultaneamente a sua hegemonia sobre e nos Aparelhos Ideológicos de 

Estado”.(1970, p.49) Entre outros, um dos Aparelhos Ideológicos apontados por 

Althusser é justamente a escola. Essa percepção da educação tem por objetivo 

abastecer o mercado de trabalho com mão de obra minimamente qualificada, muitas 

vezes voltada para trabalhos manuais, diferente dos trabalhos encontrados nas 

classes dirigentes, caracterizado como trabalho intelectual. 

No entanto, essa qualificação não é, necessariamente, vinculada ao ensino 

superior. Boa parte dos estudantes e, portanto, futuros empregados, acabam optando 

por um curso técnico que pode durar entre um ano e meio e dois anos. A formação 

técnica garante um rápido acesso ao mercado de trabalho, visto que o curso tem 

duração inferior ao de um curso superior, e pela demanda normalmente encontrada 

dentro das indústrias das mais diversificadas áreas. A esse tipo de educação, voltada 

para o mercado de trabalho (mesmo no ensino superior) e reprodutora da ordem 

socialmente estabelecida, chamaremos tendência pedagógica tecnicista, que 

costuma ser acompanhada da tendência pedagógica tradicional. Voltaremos a elas 

posteriormente. 

Entretanto, ao longo da história da humanidade, existiram outras formas de 

educar, e mesmo que vários deles tenham deixado alguma herança para o que vemos 

hoje, estes modelos tinham como ponto de partida as demandas e valores de cada 

período histórico, como apontam Cláudio e Nelson Piletti: “Com o estudo da História 
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da Educação podemos compreender os valores que orientaram os educadores de 

cada época.”(1988, p.38) 

Nesse sentido, partiremos do pressuposto de que o modelo e os objetivos de um 

sistema educacional está sempre vinculado à configuração da sociedade de sua 

época, dos quais é possível destacar: o modelo econômico, político, social, religioso 

e assim por diante. 

 

1.2 Somos primitivos? 

 

É importante destacar que a educação não se faz apenas no ambiente escolar 

ou universitário. Se já foi estabelecido que a educação está intimamente ligada aos 

valores da sociedade, toda ação social também possui, portanto, uma função 

educativa. As sociedades ocidentais, por exemplo, são majoritariamente católicas (de 

acordo com a Escola Superior de Negógios Internacionais, em 2010 os católicos 

representavam 15.9% da população mundial, enquanto os protestantes 11,6%) e o 

ensino religioso não é, necessariamente, algo que se aprende na escola, mas não 

deixa de fazer parte dos valores que o indivíduo leva consigo durante sua vida, 

inclusive reproduzindo esses mesmos valores para as gerações futuras. 

Nas sociedades primitivas, algo semelhante acontece. Aponta Piletti que, nessas 

sociedades, a educação tem por objetivo “(...)promover o ajustamento da criança ao 

seu ambiente físico e social por meio da aquisição da experiência de gerações 

passadas.” (1988, p.43) 

Essas experiências não são apenas relacionadas a questões religiosas (como 

no exemplo do catolicismo) mas também de questões de natureza prática, como a 

preparação de um menino para ser um caçador e de uma menina para cozinhar e 

cuidar dos filhos, por exemplo. É notável, nestes exemplos, a semelhança entre a 

educação familiar dos povos primitivos com a educação familiar das sociedades 

contemporâneas. Embora existam esforços de movimentos feministas contra a 

reprodução desses valores, ainda é comum encontrar meninas recebendo como 

presente brinquedos em forma de fogão, geladeira, mesa de jantar e bonecas 

acompanhadas de mamadeiras, por exemplo. 

É possível conferir, em relação à educação dos povos primitivos, valores morais, 

sociais, políticos e religiosos, que são celebrados em cerimônias de iniciação, quando 
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a comunidade entende que o jovem está preparado para a vida de adulto. (PILETTI, 

1988). Mais uma vez, é possível estabelecer semelhanças com a sociedade 

contemporânea. As crianças passam por uma cerimônia ao completar o ensino 

fundamental, assim como os adolescentes passam por uma cerimônia ao completar 

o ensino médio, além da cerimônia por qual passa o jovem adulto quando completa 

um curso superior.  

Isso se considerarmos apenas rituais relacionados à educação, mas também 

cabe lembrar o ritual de passagem da infância à adolescência conferido às meninas 

que completam os seus 15 ou 16 anos, dependendo do país, claro. Até aqui, já foi 

possível estabelecer algumas heranças dos povos antigos, sobretudo em relação à 

educação, que ainda fazem parte dos nossos costumes, ainda que sejamos 

sociedades muita distintas na maioria dos aspectos. 

 

1.3 O berço da democracia e a educação 

 

Para além das sociedades primitivas, não poderíamos deixar de destacar 

também a herança da civilização grega antiga. É comum remeter, em relação ao 

pensamento grego, aos ideais de democracia, cidadania e racionalidade, o que nos 

leva, por uma questão lógica (herança grega também) a refletir também sobre a 

educação.   

Para pensarmos sobre essa questão, é necessário lembrar a relação íntima que 

existe entre os fatores políticos, sociais e econômicos de uma sociedade e a maneira 

com que ela conduz a educação de seus cidadãos. Nesse sentido, cabe atentar para 

o fato de que a palavra “democracia”, por exemplo, é um conceito. Portanto, a 

democracia grega não é e não pode ser encarada como a mesma democracia que 

encontramos na França do século XXI, por exemplo. 

Na democracia grega os critérios para um indivíduo ser considerado cidadão 

eram muito rígidos, o que excluía grande parte da população, além da existência de 

um sistema escravista que atingia cerca de 90% da população. (PILETTI, 1988). 

Duas das principais cidades-estado gregas, Atenas e Esparta, possuíam 

maneiras diferentes de encarar a educação, reflexo dos valores sociais e políticos que 

predominavam em cada uma delas, tornando-as, inclusive, rivais. Acentua Piletti que,  

enquanto em Esparta a educação tinha por objetivo “(...) dar a cada indivíduo um nível 
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de perfeição física, coragem e hábito de obediência às leis que o tornasse um soldado 

ideal.”, em Atenas “(...) surgiu o ideal da formação completa do homem. Foram 

colocadas no mesmo nível a educação física e a educação intelectual.” (1988, p.60-

1) No entanto, apesar da busca intensa por uma educação completa e de qualidade, 

os gregos livres não se dispunham ao trabalho manual, como aponta Moacir Gadotti: 

“O ideal da cultura aristocrática grega não incluía a formação para o trabalho: o espírito 

devia permanecer libre para criar.” (1995, p.32) 

As semelhanças com a contemporaneidade não são mera coincidência. Mais 

uma vez, estamos diante de uma herança cultural. Em Esparta, a educação física era 

priorizada em função dos constantes conflitos que ocorriam na região, fazendo-se 

necessário que os cidadãos se preparassem para proteger a cidade. No Brasil, 

embora a guerra não seja uma ameaça, ainda temos educação física na escola (que 

se justifica por questões de saúde também, ao incentivar hábitos saudáveis para a 

promoção da saúde) e o alistamento militar obrigatório para rapazes que completam 

18 anos. Os jovens militares são submetidos a exercícios para aprimorar a forma física 

e a uma hierarquia extremamente rígida, que busca desenvolver valores relacionados 

à disciplina, valor que é característico na formação  dos cidadãos espartanos. 

Outra semelhança pode ser encontrada na atividade dos sofistas, os chamados 

“professores viajantes”. Piletti pontua que os ensinamentos dos sofistas 

“(...)geralmente, consistia em fornecer a seus alunos discursos feitos sobre certos 

tópicos, a  serem repetidos em determinadas ocasiões, tais como nos processos 

perante os tribunais.” (1988, p.62) Ora, certamente a reprodução de discursos prontos 

não deve ser entendida como conhecimento, mas ainda hoje encontramos nas salas 

de aula alunos praticando e professores incentivando essa atividade, seja copiando 

um texto do livro ou decorando uma fala para um seminário ou prova escrita. 

 
1.4 Educando com a fé 

 
Com o início do que conhecemos como Idade Média (476-1453), a Igreja Cristã 

desempenha um papel fundamental para a preservação do conhecimento, sobretudo 

em relação às invasões bárbaras que ameaçaram a destruição da herança da cultura 

greco romana. (PILETTI, 1988) 

No entanto, atuação da Igreja se mostra um tanto quanto controversa no que diz 

respeito à educação e ao conhecimento. Ao mesmo tempo em que teve papel crucial 

para resguardar a cultura greco romana, a Igreja também foi responsável por deixar a 
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racionalidade e intelectualidade em segundo plano, em favor da doutrinação católica 

da fé. 

Em relação a essa ruptura acerca das concepções de mundo, Piletti destaca que 

“enquanto os filósofos gregos davam mais importância ao aspecto intelectual do 

homem, o cristianismo, pelo contrário, passou a dar maior importância ao aspecto 

moral”. (1988, p.83)  

Essa tendência se tornou predominante pelo poder político e econômico que a 

Igreja conseguiu desenvolver durante o período. Mais um vez, nos vemos diante de 

um cenário em que as características da  sociedade (no caso, uma sociedade 

dominada pela influência da Igreja) direcionam os fundamentos da educação. No 

entanto, assim como a educação era privilégio de um pequeno grupo de cidadãos na 

Grécia antiga, na Idade Média a educação formal promovida pela Igreja era 

direcionada aos seus membros, futuros eclesiásticos, pertencentes ao clero. No que 

se refere aos outros estamentos, Gadotti aponta que “a nobreza também realizava 

sua própria educação: seu ideal era o perfeito cavaleiro com formação musical e 

guerreira, experiente nas sete artes liberais: cavalgar, atirar, caçar, nadar, jogar 

xadrez e versificar” (1995, p.55) e que “as classes trabalhadoras nascentes não 

tinham senão a educação oral, transmitida de pai para filho: só herdavam a cultura da 

luta pela sobrevivência” (1995, p.55). 

No Brasil, embora este assuma-se oficialmente como um Estado laico, ainda é 

possível conferir em diversas instituições públicas os símbolos do cristianismo, 

inclusive em escolas. De novo, nos deparamos com semelhanças de uma sociedade 

longínqua, de cerca de 1500 anos atrás. A presença de crucifixos e mesmo orações 

antes das aulas não são raros de se encontrar. Uma matéria da Folha de São Paulo 

de abril de 2012 relata o caso da escola estadual de Itapecerica/SP que obrigava os 

alunos a rezarem o “pai-nosso” antes das aulas. Em junho de 2016, uma lei municipal 

em Aparecida de Goiânia/GO determinou que fosse obrigatório realizar um oração 

todos os dias antes do início das aulas.  

É também, durante a Idade Média e sob a influência da Igreja, que as primeiras 

universidades surgiram. Estima-se que a primeira tenha sido fundada em Nápoles em 

1224 e, mais tarde, outras se mostraram fundamentais na organização e 

desenvolvimento do conhecimento, como as universidades de Paris, Bolonha, 

Salerno, Oxford, Viena e Salamanca.(PILETTI, 1988) 

. 
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2 CAPÍTULO – PEDAGOGIA INSTRUMENTAL E O BRASIL: UMA RELAÇÃO 

DURADOURA 

 

2.1 Tendência tradicional 

 

A memorização como método de ensino, no Brasil, remete ao século XIX, 

período em que ainda vivíamos sob o Império. Mesmo assim, é possível traçar 

paralelos com a educação que se pratica no século XXI. Circe Bittencourt, em relação 

ao ensino de História do período, aponta que "nas escolas públicas, o ensino centrava-

se nas preleções dos professores e na leitura de livros que norteavam os alunos para 

responderem aos questionários que seriam repetidos em arguições orais ou nas 

provas escritas." (2009, p.85) Essa descrição poderia ser aplicada a uma aula do ano 

de 2017, sem que houvesse qualquer estranhamento. Evidentemente, não é 

coincidência. As raízes são muito fortes.  

Um dos livros mais usados para estudar a história do Brasil, segundo Bittencourt, 

foi "Lições de História do Brasil", do autor Joaquim Manuel de Macedo. Bittencourt 

destaca que "cada lição do livro deveria ser exposta pelo professor e lida pelo aluno, 

que, em seguida, fazia um resumo." (2009. p.85) Nada mais "atual" do que o aluno ler 

um texto e fazer um resumo. É claro, não nenhum mal em fazer um resumo. A crítica, 

aqui, é a de usar o resumo sem objetivo e como um instrumento de memorização.  

A partir da década de 30, quando a disciplina de História passa a integrar 

algumas provas de admissão em universidades, "o objetivo do aluno era dominar os 

conteúdos  para ser bem sucedido no processo de seleção. Por se tratar de exames 

seletivos, explica-se a extensão dos programas e seu caráter enciclopédico". 

(BITTENCOURT, 2009, p.89) Mais uma vez, uma descrição que pode ser aplicada ao 

século XXI. O aluno estudando com o objetico único de conseguir uma vaga na 

universidade, em que o tipo de prova chega até a contribuir para um ensino que 

valorize a memorização. 

Inge Suhr pontua que, na pedagogia tradicional, "não havia nenhuma 

preocupação em estabelecer, no decorrer das aulas, relações entre o conteúdo 

estudado e o cotidiano das pessoas."(2012, p.84) Essa afirmação reforça a ideia de 

que a educação tradicional é instrumental, ou seja, não propicia um ambiente 

favorável à construção do conhecimento significativo e transformador, mas um 

ambiente que desestimula a inovação e privilegia a manutenção da ordem vigente. 
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2.2 Tendência tecnicista 

 

A pedagogia tecnicista aparece com destaque no Brasil a partir dos do regime 

militar. Segundo Suhr(2012), essa pedagogia pretendia “introduzir na escola a lógica 

da empresa, tornando-a mais eficaz e produtiva.” (p.103) O que fundamentou a 

adoção dessa teoria como dominante foram os processos de industrialização por qual 

o país passava em fins da década de 60 e início de 70, sendo parte do processo 

conhecido como “milagre econômico”. Nesse sentido, a lógica era bem simples: era 

necessário abastecer o mercado com mão de obra tecnicamente qualificada.  

Para além da questão de mercado, outra característica da pedagogia tecnicista 

merece destaque.  Aponta Suhr(2012) que “a escola deveria modelar o 

comportamento dos estudantes por meio de técnicas específicas” (p.104) 

Essas técnicas específicas são a do behaviorismo, de Burrhus Frederic Skinner. 

No behaviorismo, o indivíduo tem seu comportamento modelado através de reforço, 

positivo ou negativo, a partir do resultado que se pretende obter.  

De novo, é possível identificar em práticas escolares atuais técnicas 

semelhantes. Os melhores alunos ganham prêmios, seja na escola ou em casa, 

enquanto os piores passam por uma espécie de sabatina, afim de que se descubra o 

que foi que deu errado. “Os aspectos afetivos e eram desconsiderados e o educando 

era submetido a um rígido contre do comportamento”. (SUHR, 2012, p.107) 

2.3 As metamorfoses da educação 

 

Percebemos até aqui que, ainda que com milhares ou centenas de anos de 

diferença e em localidades diferentes (Europa e Brasil), a educação passou por 

diversas transformações, com perspectivas bastante particulares. No entanto, 

conseguimos identificar que existem também permanências que são bastante 

evidentes. Nesse sentido, entendemos que o processo de construção e execução das 

tendências pedagógicas é, sobretudo, um processo puramente dialético, pois 

entende-se que a dialética é a construção de perspectivas a partir de constantes 

contradições, o embate de antagonismos que nos permite formular algo novo. Leandro 

Konder aponta que a dialética é "o modo de compreendermos a realidade como 

essencialmente contraditória e em permanente transformação" (1988, p.7) 
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A contradição pode ser identificada na manutenção e insistência de sistemas 

educacionais arcaicos, como as tendências pedagógicas tecnicista e tradicional, 

frente a um mundo que está em constante transformação, e cada vez mais rápidas. 

Desse atrito é que é possível construir algo novo.  

Nota-se que "novo" não significa, necessariamente, melhor ou pior, mesmo 

porquê ele mesmo não é um produto final, mas participa desse movimento perpétuo 

de transformação por qual o mundo e as sociedades humanas passam, em qualquer 

esfera. No caso, o nosso interesse está voltado para a esfera educacional.  

A busca por uma prática educativa que seja relevante, significativa e 

transformadora encontra obstáculos no seu percurso. Entendemos que dois desses 

obstáculos necessitam de atenção.  

O primeiro deles é refletirmos se, de fato, estamos formando profissionais 

preparados e empenhados em conduzir esse processo. Manteremos a discussão sob 

a perspectiva da formação do docente nos cursos de licenciatura, embora a formação 

dos profissionais que atuam fora da sala de aula também seja de igual importância. 

O segundo obstáculo pode ser identificado na concepção que alunos, seus pais 

e mesmo outros professores possuem em relação à atuação do professor. As 

heranças das décadas e mesmo séculos passados não permitem que haja 

flexibilidade de pensamento para esses agentes, aliado ao pressuposto de que estes 

se alinham ao pensamento do senso comum relativo à educação. 

 

3 CAPÍTULO –  EM BUSCA DA SUPERAÇÃO DOS DESAFIOS  

 

3.1 Repensando a formação docente 

 

Uma reflexão interessante a ser feita em relação a esse exercício dialético de 

transformação de tendências pedagógicas, é se os profissionais da educação estão 

conseguindo acompanhar, no campo teórico, as rápidas transformações que são 

observadas no campo prático. Um docente que concluiu sua graduação ou pós 

graduação há 10 anos, por exemplo, estaria preparado o suficiente para lidar com 

essas transformações? Os cursos direcionados à atualização e capacitação desses 

profissionais tem sido efetivos? Este se mostra mais um dos desafios a serem 

superados não só por professores, mas por todos os profissionais da educação.  
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A partir desse questionamento, é possível suscitar outro tipo de reflexão, que é 

a da qualidade dos cursos de graduação, principalmente em licenciatura. É necessário 

refletir sobre o nível de preparo sob o qual os recém graduados saem da universidade, 

indo direto para as salas de aula. Para efeito de melhor entendimento, deixemos de 

lado, embora sejam também questões fundamentais, os problemas estruturais da 

universidade pública, como a falta de recursos para pesquisa, atraso em pagamentos, 

a sobrecarga da exigência sobre os pesquisadores para a constante produção 

científica, dentre outros. 

As graduações de licenciatura são caracterizadas pelas disciplinas voltadas para 

o campo educacional, como "Psicologia da Educação", "Didática", "Prática de Ensino" 

e outras voltadas para a formação do aluno enquanto educador. No entanto, as 

disciplinas específicas, como "Cálculo" em matemática , "Zoologia dos Vertebrados" 

em biologia ou "História do Brasil" em história, por exemplo, não exigem a formação 

pedagógica do docente. Isso implica no fato de que, nas universidades, muitos 

docentes são, na essência de sua formação, pesquisadores. É claro, a pesquisa é um 

dos pilares da universidade. No entanto, o ensino também o é. Assim, temos 

pesquisadores que estão formando professores.  

No edital para seleção de professor substituto do curso de Licenciatura em 

História da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul de junho de 2017, consta 

como exigência para o cargo a graduação ou mestrado em História. Não há 

especificação da graduação, podendo ela ser, portanto, licenciatura ou 

bacharelado. Um das etapas do processo é a chamada “prova didática” que consiste 

em uma “aula teste”, mas que significa apenas expor um conteúdo e, eventualmente, 

responder algumas questões da banca. Não implica, necessariamente, que o 

candidato possua o domínio da teoria e prática de ensino.  

Se considerarmos que esses pesquisadores não possuem formação específica 

para a educação, que tipo de aula esse profissional ministra, senão uma pautada nas 

heranças históricas que pontuamos nos dois primeiros capítulos?  

Evidentemente, mesmo o conhecimento teórico sobre educação não garante 

uma aula ou um curso completo eficiente no processo de ensino e aprendizagem. No 

entanto, o "não conhecimento" tampouco. Por isso entendemos que essa é uma 

reflexão pertinente, pois o questionamento ganha sua base de sustentação, mais uma 

vez, no fato de que não há exigência de formação específica em educação. 
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3.2 A resistência do imaginário 

Partimos da ideia de que as heranças históricas relativas à educação possuem 

raízes muito fortes, e, portanto, permeia no imaginário coletivo o ideal do professor 

enquanto autoridade máxima e detentor do conhecimento, enquanto os alunos seriam 

meros receptores de informação. Martins caracteriza essa concepção da educação 

como uma abordagem de “transmissão-assimilação”, no qual o “processo didático 

está na transmissão, pela ação do professor” e ao aluno “cabe aprender o conteúdo.” 

(2008, p.37) Essa concepção pode ser identificada com a tendência pedagógica 

tradicional, trabalhada no capítulo 2. 

O desafio que os docentes enfrentam perante essa concepção de ensino é a não 

aceitação ou desconfiança com o qual os alunos encaram novas abordagens. Mesmo 

tendências pedagógicas instrumentais, ou seja, que se caracterizam pela manutenção 

da ordem social, encontram resistência quando comparadas às tendências 

tradicionais.  

O docente que propõe uma atividade que exige a interação entre os alunos pode 

ser taxado de preguiçoso, já que sugere para o senso comum que  “não quer dar aula”. 

O mesmo acontece com a exigência de um seminário, por exemplo, em que os alunos 

devem coletar os dados e organizá-los de maneira coerente, além de apresentar o 

conteúdo para toda a sala, nos moldes de uma aula tradicional.  

A cópia de textos no caderno é uma prática que tende a ser mais aceita pelos 

alunos do que uma aula que exija dele uma postura ativa, por exemplo na prática do 

“aprender a fazer”. No entanto, a simples reprodução de informação, seja escrita ou 

oralmente, é uma prática que se mostrou ineficiente ao longo dos anos. Ainda existe 

o fato de que não há necessidade de copiar em sala, levando em conta todo o leque 

de opções que existem fora dela, todas de fácil acesso, como o livro didático, a 

biblioteca e a internet.  

No entanto, não só os alunos que demonstram certa resistência à diversidade 

de tendências pedagógicas. Se consideramos que o aluno entende que uma aula 

deve ser configurada nos moldes da tendência tradicional, é porquê, durante sua vida 

escolar, foi a prática dominante. Isso nos leva a um outro agente da resistência: os 

próprios professores. Não há como fugir da diversidade que compõe o corpo do 

docente de uma instituição de ensino. Assim sendo, cada um conduz suas aulas da 

maneira que considera ser a melhor. Dentro da diversidade, além da ideológica, ainda 
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temos a diversidade de idade. Um docente graduado nos anos do regime militar, por 

exemplo, pode considerar eficiente um ensino voltado para a repetição de informação, 

e, portanto, a prática da cópia se torna um elemento constante em suas aulas. Um 

outro docente, graduado no século XXI, pode ter uma concepção antagônica, o que 

pode gerar uma confusão na cabeça do aluno, com questões no sentido “afinal, qual 

é o jeito “certo” de dar aula?”, embora isso não seja consenso mesmo entre os 

educadores.  

No Brasil, aponta Bittencourt, a prática da memorização nas aulas de História 

eram bastante comuns, e remete ao contexto do período, particularmente o final do 

século XIX e início do século XX. Segundo a autora “a cultura oral era a base da 

comunicação de todo o período em que a escolarização e a cultura letrada constituíam 

privilégio de uma minoria da população” (2009, p.71) Como a oralidade era muito 

praticada, o exercício de repetição era estimulado, e acabou sendo transferido para a 

linguagem escrita, justamente quando passa-se a ter um sistema educacional que 

alcançava as massas. Essa herança ainda permanece, e se faz necessário refletir 

sobre a sua superação. 

 

3.3 Possibilidades e experiências 

 

Pensando uma educação que fuja à velha dinâmica de transmissão  dos 

conhecimentos, surgiram, na segunda metade do século XX, as chamadas 

pedagogias progressistas. Direcionaremos a discussão para apenas uma delas, a 

pedagogia libertadora, que tem como precursor o brasileiro Paulo Freire. Entre os 

aspectos que podemos destacar como antagônicos aos métodos tradicionais, estão a 

possibilidade da autoavaliação, em que o próprio aluno é levado a refletir sobre sua 

aprendizagem, as produções escritas e mesmo a ideia da educação como um ato 

político com finalidade transformadora, e não como mantenedora da ordem 

estabelecida.  

No entanto, um aspecto em específico nos chama a atenção. De acordo com Suhr, 

“a marca de sua atuação é a educação não formal, ou seja, fora da escola.” (2012, 

p.143) 

A partir desta afirmação, fica claro o quanto as pedagogias tradicionais são 

desconexas da realidade concreta. Não é raro que professores tenham portfolios de 

planos de aula, construídos ao longo da carreira. Não é necessariamente algo ruim, 
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mas pode ser uma armadilha em que o professor se vê acomodado. Uma aula que foi 

ministrada há 10 anos não pode ser ministrada de maneira idêntica hoje em dia. É 

nesse ponto que a pedagogia libertadora se mostra uma possibilidade bastante 

promissora.  

      O planejamento de aulas deve ser constante, preparada minuciosamente para 

cada turma. A conexão entre a matéria dada e o mundo real é imprescindível para 

uma aprendizagem efetiva. Do contrário, é apenas reprodução de informação sem 

significado, e que logo cairá no esquecimento. 

Embora a estrutura das escolas não torne fácil as tentativas de propor uma educação 

libertadora, existem alternativas para os professores. Pensando na importância da 

educação não formal, o professor tem a opção de deixar o programa da escola e do 

livro didático em segundo plano. Montar grupos de discussão, fazer parcerias com 

outros professores, estabelecer uma relação de horizontalidade são opções viáveis 

mesmo em uma escola tradicional. 

      A Escola da Ponte, em Portugal, realiza atividades nesse sentido, mas em 

proporções muito maiores. Rubem Alves, em suas crônicas, relata algumas 

experiências que presenciou na sua visita. Seria a escola que ele “sempre sonhou e 

não pensava que existisse”. Infelizmente, a resistência por parte da sociedade quanto 

a experiências como essa, reduzem um pouco as expectativas para o curto prazo, 

afinal, ainda somos reféns de métodos medievais e as pedagogias progressistas são 

muito recentes. No entanto, não deixa de ser um horizonte a se espelhar, não 

necessariamente a seguir. Um olhar mais atento para o estudante, aliado à prática do 

diálogo pode proporcionar mudanças significativas para que, ao poucos, possamos 

superar os desafios históricos que nos são impostos.. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A partir do desenvolvimento da pesquisa, foi possível evidenciar que muito do que se 

pratica atualmente nas salas de aula, ou que agem como referência de valores mesmo 

fora das salas, possuem raízes profundas no tempo e no espaço, fundamentando seu 

caráter de tabu.  
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Entendemos que a pesquisa confirmou a hipótese inicial, de que existe uma barreira 

para a introdução, na educação, de um modelo de ensino que não priorize a formação 

técnica ou que busque apenas a formação de um cidadão conivente com a ordem 

social. 

Evidentemente, entendemos que melhores resultados poderiam ser alcançados caso 

a pesquisa envolvesse a coleta de dados empíricos para que pudesse ser feita uma 

analise comparativa, bem como a relação desses dados com a bibliografia escolhida. 

No entanto, consideramos os resultados da pesquisa satisfatórios, visto que a reflexão 

acerca da discussão proposta já constitui um passo adiante, no sentido de não permitir 

a acomodação frente aos desafios  que estão lançados no campo educacional.  
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