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Pensamento pedagógico brasileiro

A produção intelectual, o pensamento pedagógico brasileiro de orientação “crítica”

e “progressiva”, ganhou espaço nesses últimos anos, pelo menos nas

universidades, apesar de encontrar, na prática pedagógica, muita resistência, pelo

enraizamento histórico de conservadorismo que é ainda predominante: a nossa

escola ainda é “tradicional” em suas práticas.

É inegável também que hoje o pensamento pedagógico “crítico” tem mais

autonomia e radicalidade do que há vinte anos atrás, apesar de não ter-se

libertado inteiramente de algumas ideias liberais. Cresceu a produção científica em

ciências da educação. Mas ainda é um pensamento em construção, e muitas

questões estão sendo discutidas. As tendências estão ainda mal definidas, não

permitindo um recorte claro, apesar das tentativas de síntese (...). (GADOTTI,

2004. p.139)



Pensamento pedagógico brasileiro

O antagonismo só ocorre quando as teorias pedagógicas são elaboradas em

gabinete, desvinculadas da dinâmica social e política. Acima das divergências

existe a prática educativa, o compromisso, a necessidade de união nas bases que

são, principalmente, as organizações e entidades de classe do educador. Essa

solidariedade de classe, na prática educativa, dá-se na base, entre os educadores,

estejam os teóricos da pedagogia de acordo ou não. . (GADOTTI, 2004. P.140)



Pensamento pedagógico brasileiro

A aprendizagem não pode ser entendida como simples depositar de informações,

mas como uma construção coletiva. O conhecimento não está separado do modo

como conhecemos. Nem conhecemos “objetivamente”. . (GADOTTI, 2004. P140)

Na relação professor-aluno, o diálogo e as perguntas abrem o espaço novo das

respostas que não foram preparadas. A pedagogia “bancária”, é verdade, dá maior

segurança ao professor que pode estabelecer limites ao que será transmitido.

(GADOTTI, 2004. P.144)



Pensamento pedagógico brasileiro

A pedagogia liberal brasileira é conservadora e autoritária. Gadotti afirma que para os liberais,

o saber tem como interesse geral o bem da humanidade. Basta apenas universalizar o saber

ampliando o acesso e a permanência das crianças na escola capitalista.

Para a teoria dialética do conhecimento, o ponto de partida do conhecimento é a prática

revolucionária. O seu papel é compreender a prática, recriá-la em função da crítica,

redirecioná-la, reordená-la e reorientá-la. (GADOTTI, 2004. P.142)

Na teoria dialética do conhecimento, o saber é um fato prático, social, portanto inacabado, em

formação e reformulação no próprio ato dialógico do conhecer. A rigor, saber não se transmite,

adquire-se (como a virtude) coletivamente. Não é um conjunto de dados tratados e

sistematizados, prontos para serem consumidos. Essa teoria se constrói no trabalho, onde o

homem transforma e recria o mundo. . (GADOTTI, 2004. P.143)


