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RESUMO

Considerando a relevância da educação como processo de humanização, socialização e formação do
homem, esta é uma pesquisa bibliográfica que pretende estabelecer uma interlocução entre as ideias
de Comenius sobre educação contidas na obra Didática Magna, os escritos de Condorcet das Cinco
memórias sobre a instrução pública e as contribuições de Bernard Charlot sobre a relação com o
saber. Nesse entrelaçamento concluímos que apesar dos autores se situarem em tempos e espaços
diferentes, defendem veemente uma educação pública, gratuita, laica e universal, com qualidade que
possibilite articular o conteúdo estudado com o cotidiano do aluno, favorecendo assim, sua
emancipação humana no mundo em que vive.

Palavras-chave: Educação. Instrução Pública. Relação com o saber.

ABSTRACT Considering the importance of the education as a process of humanization, socialization
and formation of the man, this work is a bibliographic research that pretends to establish an
interlocution between Comenius ideas about education inside the work Didactic Magna, the writes of
Condorcet of the five memories about public instruction and the contributions of Bernard Charlot about
the relation of knowledge. In this interlacing, we conclude that despite the authors lives in different time
and spaces, they defend strongly an public, free, laic and universal education, with quality that
possibilities the relation between matter with daily of the students given, to them their human
emancipation in the world in that lives.

Keywords: Education. Public Instruction. Relation with knowledge.

RESUMEN

En cuanto a la importancia de la educación como proceso de humanización, socialización y formación
del hombre, esta es una investigación bibliográfica que pretende establecer una interlocución entre las
ideas de Comenius sobre educación contenidas en la obra Didáctica Magna, los escritos de
Condorcet de las Cinco memorias sobre la instrucción pública y las contribuciones de Bernard Charlot
sobre la relación con el saber. En este entrelazamiento concluimos que a pesar de los autores se
sitúan en tiempos y espacios diferentes, defienden vehemente una educación pública, gratuita, laica y
universal, con calidad que posibilite articular el contenido estudiado con el cotidiano del alumno,
favoreciendo así, su emancipación humana en el mundo en el mundo que vive.

Palabras clave: Educación. Instrucción Pública. Relación con el saber.

INTRODUÇÃO

Este trabalho resulta de inquietações das autoras ao longo de leituras que envolvem os estudos em
educação na disciplina Teorias e Práticas de Ensino e Aprendizagem do Programa de Pós-graduação
em Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT) do Instituto Federal de
Sergipe (IFS). Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, na qual se objetiva estabelecer uma
interlocução entre as ideias de Comenius sobre educação contidas na obra Didática Magna, os
escritos de Condorcet das Cinco memórias sobre a instrução pública e as contribuições de Bernard
Charlot sobre a relação com o saber em seu livro Da relação com o saber às Práticas Educativas.

Comenius é o grande autor pedagógico a defender o espaço da democratização escolar, quando esse
termo não se era conhecido no século XVII. Sua proposta educacional representa uma transição
didático-pedagógica no processo de ensinar e aprender entre os períodos da Idade Média e o início
da Modernidade. Todos os elementos desse seu contexto histórico e de produção foram fundamentais
para o desenvolvimento e o amadurecimento de sua proposta educacional. A primeira premissa para
compreensão da obra de Comenius é de que a teologia e pedagogia andam juntas. Suas experiências
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e estudos pela Europa Central legaram-lhe a concepção universal, ao passo que as condições
econômicas da Boêmia e suas convicções religiosas moldaram a sua concepção medieval, ou seja, o
entendimento de que o homem e tudo quando faz deve ser direcionado a Deus (GASPARIN, 1994).

Do mesmo modo, no contexto revolucionário francês do século XVIII, Condorcet através dos seus
escritos defende que a instrução deve ser universal, isto é, estender-se a todos os cidadãos. Nesse
cenário, elaborou um projeto educacional no qual primava por uma instrução pública regulada nos
ideais de igualdade e liberdade, já que eram esses os ideais da revolução francesa. Apesar de ser um
plano antigo de reforma das instituições educacionais francesas, sua proposta de ensino apresenta-se
bastante atual, uma instrução pública para todos e em favor da emancipação humana.

Na atualidade, vamos recorrer a outro filósofo e educador francês, radicado há mais de uma década
no Brasil, Bernard Charlot, e a sua teoria da relação com o saber, e aos princípios de uma prática
educativa crítica e autônoma que pressupõem também o educando. De acordo com Charlot (2000),
existem formas distintas de proporcionar ao ser humano o domínio sobre o mundo em que atua, e a
aquisição de saberes é, sem dúvidas, a mais importante delas.

A EDUCAÇÃO SEGUNDO A DIDÁTICA MAGNA

A Didática Magna é dedicada a “todos que presidem as coisas humanas”, ou seja, aos governantes,
aos pastores de igreja, aos diretores de escola, aos pais e aos preceptores, ressaltando a educação
como mola propulsora para o desenvolvimento do gênero humano e mecanismo de reforma social e
de transcendência. Neste sentido, Comenius apresenta a escola como sendo uma das principais
bases da sociedade, verdadeiras oficinas da humanidade:

Se, portanto, queremos Igrejas e Estados bem ordenados e florescentes e
boas administrações, primeiro que tudo ordenemos as escolas e façamo-las
florescer, a fim de que sejam verdadeiras e vivas oficinas de homens e
viveiros eclesiásticos, políticos e econômicos. Assim facilmente atingiremos o
nosso objetivo; doutro modo, nunca o atingiremos. (COMÊNIO, 1966, p.71).

Dada esta atribuição da escola, ele vai pensar o que se deve ensinar e como. Para o autor a
educação deve ser universal e se deve ensinar tudo a todos. O ideal pansófico – ensinar tudo a todos
– alicerça-se nas ideias de que todo homem em sua essência é apto a conhecer, concebe que todos
os seres humanos são dotados de capacidades, potencialidades e inclinação para aprender, mas que
necessitam ser formados e instruídos, e atribui à educação um papel fundamental: “Fique
estabelecido, pois, que a todos os que nasceram homens a educação é necessária, para que sejam
homens e não animais ferozes, não animais brutos, não paus inúteis.” (COMENIUS, 2002, p.76).

Para ele, todo comprometimento pretende alcançar um conhecimento completo do mundo, por isso,
seu desejo pansófico está assim estresido:

Didática Magna que mostra a arte universal de ensinar tudo a todos, ou seja, o
modo certo e excelente para criar em todas as comunidades, cidades ou
vilarejos de qualquer reino cristão, escolas, tais que a juventude dos dois
sexos, sem excluir ninguém, possa receber uma formação em letras, ser
aprimorada nos costumes, educada para a piedade e, assim, nos anos da
primeira juventude, receba a instrução sobre tudo o que é da vida presente e
futura. (COMENIUS, 2002, p.11).

Sendo assim a proposta de Comenius se constitui pioneira na democratização do ensino, na qual o
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conhecimento deve estar acessível a todos, independente de sexo de clero religioso, de idade, ou
classe social. Inclusive a capacidade da mulher para o conhecimento é bastante valorizada por ele:
“Não pode aduzir-se nem sequer um motivo válido, pelo qual o sexo fraco (...) deva ser excluído dos
estudos (...). As mulheres são igualmente (...) dotadas de uma mente ágil e capaz de aprender a
sabedoria (muitas vezes até mais que o nosso sexo)”. (Comênio; 1966, p.141).

De seu ponto de vista pedagógico sua Didática Magna vislumbra acima de tudo, a formação de um
sujeito histórico provido de conhecimento, moral e religião. Esses princípios juntos constituem a
concepção do homem e guiam toda a sua proposta educacional. Ele pensava que os problemas
existentes na sociedade poderiam ser mudados a partir da educação recebida na escola, fazendo
com que todos os indivíduos experimentassem a libertação da ignorância e do sofrimento e, assim,
aproximassem-se do Divino. A educação era, assim, o caminho para se chegar à libertação e à
salvação de todos.

Educar os jovens com sabedoria significa, ademais, prover a que sua alma
seja preservada da corrupção do mundo; favorecer – para que germinem com
grande eficácia- as sementes da honestidade que neles se encontram, por
meio de ensinamentos e exemplos castos e assíduos; enfim, infundir nas
mentes o verdadeiro conhecimento de Deus, de si mesmos e das várias
coisas, a fim de que se habituem a ver a luz na luz de Deus, e a amar e
venerar o Pai de todas as luzes acima de todas as coisas. (COMENIUS,2002,
p.30).

Além disso, sobre a arte de ensinar tudo a todos, ele destaca que “a arte de ensinar não exige mais
que uma disposição tecnicamente bem feita do tempo, das coisas e do método.” (COMENIUS, 2002,
p.127). Nessa perspectiva, o filósofo atribui ao professor à responsabilidade de estimular o aluno de
maneira que o mesmo crie vínculo com o conhecimento. Sugere ele:

[...] antes de iniciar qualquer estudo, deve-se despertar um profundo amor nos
estudantes, procurando atraí-los, por meio da importância, da utilidade e do
encanto pelo tema tratado [...] Antes de mais nada, deve-se imprimir na mente
dos estudantes uma ideia geral da arte ou da língua (ou seja, nada além de
um resumo generalíssimo, mas cujas partes sejam bem definidas) antes de
tratar o assunto em particular, para que o estudante perceba desde o princípio
os limites e os confins do assunto e também sua estrutura interna. De fato,
assim como o esqueleto é a base de todo o corpo, também os elementos de
uma arte são a base e o fundamento de toda a arte. (COMENIUS, 2002 p.
187-188).

Ele ainda defendia que os professores deveriam trabalhar com a realidade dos alunos, que fosse
apontado, ao longo das aulas, elementos do cotidiano dos alunos, para que não houvesse um
distanciamento do ensino e realidade da qual os indivíduos fizessem parte, acena, portanto, à
necessidade de articular o conteúdo estudado com o cotidiano do aluno de tal maneira que “[...] as
escolas serão um prelúdio para a vida” (COMENIUS, 2002, p.226) e que, “de tudo o que se aprenda,
é preciso buscar logo a utilidade, para não aprender nada de inútil. [...] Que tudo o que for aprendido
seja transmitido de um ao outro para que nada seja conhecido em vão.” (COMENIUS, 2002, p.198).
Destacando a necessidade de superar o caráter enfadonho e inútil da escola e dos métodos de
ensino que levavam os alunos ao aborrecimento e desgosto, suas palavras comprovam isso:
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Para que servem as coisas supérfluas A quem aproveita aprender as coisas
que não proporcionam vantagem alguma a quem as sabe, nem prejuízo a
quem não sabe [...]Nossa breve vida é tão cheia de compromissos que é
possível ficarmos totalmente ocupados sem perder nem mesmo um minuto em
bisbilhotices. A escola tem a missão de ocupar os jovens só com coisas
sérias[...]Antes de se iniciar qualquer estudo, deve-se despertar um profundo
amor nos estudantes, procurando atraí-los por meio da importância, da
utilidade e do encanto do tema tratado[...]Portanto, no futuro será preciso
remover todos esses empecilhos e atrasos, utilizando apenas aquilo que leve
diretamente à meta, sem delongas, ou seja(segundo voz comum), sem usar
muitos meios quando bastarem pouco para atingir o
objetivo.(COMENIUS,2002, p.185,187,206).

Comenius acreditava completamente que a educação seria capaz de resolver os problemas da
humanidade e, portanto, deveria ser financiada pelo Estado. Dessa forma, aparece na Didática
Magna, ainda que quase ao final, o apelo às autoridades para que essas unam seus esforços com o
intuito de garantir o funcionamento e controle do sistema de ensino universal. Para realizá-la, será
preciso contar com a autoridade e a liberalidade de algum rei, príncipe ou Estado, com um lugar
tranquilo e solitário, com uma biblioteca e todas as outras coisas indispensáveis. (COMENIUS, 2002,
p.373).

Embora, suas ideias de ensino estejam adequadas as necessidades humanas do século XVII,
apreendemos que a educação deve envolver muito além da mera transmissão de conhecimentos,
rompendo assim com o senso comum e revelando sua perspectiva integral para a formação do
homem em sua materialidade e sublimidade, unindo as dimensões intelectual, espiritual, e cultural,
propondo ainda que os conteúdos ensinados sejam articulados à realidade dos alunos. Toda sua obra
foi marcada profundamente por isso, uma vez que o fim último de seu pensamento era permitir ao
homem, o acesso ao saber universal bem como, preparar esse indivíduo para encontrar-se com o
Criador na eternidade.

Mais adiante, no contexto revolucionário francês do século XVIII, o Marquês de Condorcet também
propôs uma forma de educação universal onde todos deveriam ter oportunidade de alcançar o maior
grau de instrução que a instrução pública pudesse viabilizar, cultivando e aprimorando as faculdades
físicas, intelectuais e morais.

CONDORCET E A INSTRUÇÃO PÚBLICA

O grande pensamento de Condorcet na melhoria do Espírito humano é a igualdade de instrução.
Temos suas palavras:

A instrução pública é um dever da sociedade para com todos os cidadãos. Em
vão seria declarado que todos os homens têm os mesmo direitos, em vão
seriam respeitadas as leis se não respeitassem esse primeiro princípio da
justiça eterna, se a desigualdade das faculdades morais impedisse o maior
número de pessoas de gozar esse direito em toda sua plenitude
(CONDORCET, 2001, p.81).

Baseando-se no princípio do direito de igualdade para todos os cidadãos à formação
institucionalizada, Condorcet procurou mostrar que a instrução pública era o único método que
poderia conseguir reunir os distintos grupos da sociedade – ricos ou pobres, citadinos ou
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trabalhadores rurais, tanto homens quanto mulheres – transgredindo com suas contradições sociais e
alcançando uma sociedade plenamente democrática, ou seja, somente a instrução universal poderia
garantir ao cidadão um pensamento crítico no âmbito individual, social e político.

Nessa perspectiva instrução do povo é a maior arma para diminuir a desigualdade social. Contudo, “a
igualdade de instrução que se pode esperar alcançar, mas que deve bastar, é aquela que exclui toda
dependência, ou forçada ou voluntária” (CONDORCET, 1993, p. 184). Inclusive as mulheres devem
ter o mesmo direito que os homens à instrução pública, segundo o autor:

Com efeito, como toda a instrução se limita a expor as verdades, a
desenvolver suas provas, não se vê como a diferença dos sexos exigiria uma
diferença na escolha das verdades ou na maneira de prová-las. Se o sistema
completo da instrução comum – que tem como finalidade ensinar aos
indivíduos da espécie humana o que lhes é necessário saber para cumprir
seus deveres – parecer por demais amplo para as mulheres, que não são
chamadas a nenhuma função política, pode-se limitar seu acesso aos
primeiros graus, mas sem proibir que as que tiverem disposições mais felizes
e cujas famílias as quiserem tornar cultas possam ter acesso aos outros
graus (CONDORCET 2008, p.57).

Ele sustenta que todos os homens são iguais perante o direito e, ainda, que “o estado social diminui
necessariamente a desigualdade natural” (CONDORCET, 2008, p.17). Além disso, afirma Condorcet
(2008, p.45), “a educação, se a considerarmos em toda a sua extensão, não se limita apenas à
instrução positiva, ao ensino das verdades de fato e de cálculo, mas abarca todas as opiniões, morais
e religiosas”.

Na obra Cinco memórias sobre a instrução pública Condorcet ratifica a manutenção de uma escola
pública, laica, gratuita e universal. Segundo o autor é necessário estabelecer graus de instrução
pública aos indivíduos para que estes se tornem capazes de cumprir as funções públicas, superar os
preconceitos e governar-se pela própria razão. Por essa razão, divide o ensino em cinco graus de
instrução, com as seguintes denominações “1° Escolas primárias; 2° Escolas secundárias; 3°
Institutos; 4° Liceus; 5° Sociedade nacional das ciências e artes” (CONDORCET, 2010, p.25). Muito
mais que a garantia formal do acesso e permanência sem custos, o cunho democrático do avanço
escolar aí idealizado incide no fato de que, independentemente da variedade de técnicas e conteúdos,
o ensino dirige-se, em todos os seus graus, a incentivar as perspectivas crítica, analítica e racional da
mente humana.

Deste modo, o projeto de educação e instrução pública em Condorcet objetiva oferecer a todos os
indivíduos da espécie humana condições de prover as suas necessidades, de garantir seu bem-estar,
de conhecer e exercer seus direitos, de entender e cumprir deus deveres. Assim, é necessário
estender a instrução a todos os cidadãos, para que eles sejam capazes de exercer os seus direitos e
“governar-se por sua própria razão” ou “raciocinar com justeza” (CONDORCET, 2008, p.22 e p.52).
Ainda sobre os objetivos da instrução, Condorcet afirma:

Ela não deve ter como objetivo propagar estas ou aquelas opiniões, enraizar
nos espíritos princípios úteis a certos pontos de vista, mas instruir os homens
sobre os fatos que lhes importa conhecer, colocar sob seus olhos as
discussões que interessam aos seus direitos ou à sua felicidade, e lhes
oferecer os auxílios necessários para que possam decidir por si mesmos
(CONDORCET, 2008, p.54).
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Tal que a instrução pública deveria ser artifício para propiciar a todos os cidadãos a igualdade, esta
também seria a mediadora que guiaria o indivíduo a lograr seu estado de liberdade, contanto que
esse modo de instrução fosse completamente isenta de forças internas do estado ou de quaisquer
outras instituições sociais: “é preciso, portanto, que o poder público se limite a regular a instrução,
deixando às famílias o resto da educação” (CONDORCET 2008, p. 47).

Condorcet entende que cabe ao poder público oferecer ao povo a instrução pública, orientada sob a
luz da razão, para que sejam superados os preconceitos recebidos da educação doméstica. Porém,
assevera que nenhum governo deve impor verdades, ter domínio absoluto sobre a instrução,
monitorar as publicações, pois esses são princípios dos governos opressores,

Nos governos arbitrários, tem-se o cuidado de dirigir o ensino de modo a que
disponha a uma obediência cega ao poder estabelecido e de, em seguida,
vigiar as publicações e mesmo os discursos, a fim de que os cidadãos não
aprendam nada que não seja próprio a confirmá-los nas opiniões que seus
senhores querem lhes inspirar (CONDORCET, 2008, p.55).

Em relação ao ensino da moral, Condorcet (2008) entende que o poder público não tem o direito de
associar o ensino da moral ao ensino da religião, por se tratar de um direito livre e consciente de cada
cidadão.

É, pois, rigorosamente necessário separar da moral os princípios de toda a
religião particular, e não admitir na instrução pública o ensino de qualquer
culto religioso. Cada um deles deve ser ensinado nos templos, por seus
ministros. Os pais qualquer que seja sua crença, qualquer que seja sua
opinião sobre a necessidade de tal ou qual religião, poderão então, sem
repugnância, enviar seus filhos aos estabelecimentos nacionais, E o poder
público não terá usurpado os direitos de consciência sob pretexto de
esclarecê-la e de conduzi-la (CONDORCET, 2010, p.30).

O ensino da moral é destacado por potenciar os atributos racionais e a universalidade do acesso à
educação: “os princípios da moral ensinados nas escolas e nos institutos serão aqueles que,
fundados sobre nossos sentimentos naturais e sobre a razão, pertence igualmente a todos os
homens” (CONDORCET, 2010, p.29). Assim, a instrução pública deve dar conta desta
heterogeneidade e a escola pública precisa ser laica para tornar o sujeito conhecedor das coisas e
livre para usar a sua razão, independente de qualquer outra pessoa ou autoridade. Ela deve servir
para construção de sujeitos ativos e autônomos, devendo desenvolver as aptidões de cada aluno para
que enquanto sujeitos livres possam construir uma sociedade melhor.

Partindo das considerações de Comenius e Condorcet algumas interseções nos chamam atenção
como, por exemplo, a obrigatoriedade e o dever do Estado em proporcionar uma educação pública e
universal a todos os cidadãos independentemente de classes, setores ou gêneros sociais.
Paradoxalmente, um eleva a educação como um caminho para a salvação e instrução de valores
morais, éticos e piedosos, enquanto o outro destaca que os princípios morais devem ser buscados na
razão humana e não em dogmas religiosos, ou seja, a ideia de uma instrução capaz de formar
sujeitos autônomos, críticos e racionais. Apreendemos, portanto, a relevância da educação como
processo de humanização, socialização e formação do homem.

Agora, no âmbito da Educação contemporânea, dadas as urgências das diferentes realidades,
dialogamos com Charlot (2000), pois ao adquirir saber, o indivíduo também adquire controle sobre
alguns aspectos da sociedade em que vive e pode estabelecer variadas relações com outros seres,
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comunicando e partilhando as diversas experiências. Dessa forma, “a definição do homem enquanto
sujeito do saber se confronta à pluralidade das relações que ele mantém com o mundo” (CHARLOT,
2000, p. 60).

BERNARD CHARLOT E A RELAÇÃO COM O SABER

Para Charlot a sociedade não pode ser analisada apenas em termos de posições sociais, sendo
preciso “levar em consideração o sujeito na sua singularidade de sua história e atividades que ele
realiza” (CHARLOT, 2005, p. 40). Cada aluno pertence a um grupo, uma posição social, o que Charlot
nomeia de posição social objetiva. Todavia, cada um concebe singularmente essa posição para dar
sentido ao mundo e a si mesmo, o que o autor chama de posição social subjetiva. Para tal, define um
sujeito como:

1. um ser humano aberto ao mundo, movido por desejos e em relação com
outros seres humanos; 2. um ser social, que nasce e cresce em um ambiente
familiar, que tem uma posição em um espaço social, que está inscrito em
relações sociais; 3. um ser singular, exemplar único da espécie, tem história
própria, interpreta o mundo, atribui sentido a esse mundo, à posição que
ocupa nele, às relações com os outros, à sua própria história, à sua
singularidade (CHARLOT 2000, p.33).

Partindo dessas caracterizações, compreendemos que o sujeito é simultaneamente, um ser humano
singular e social, portanto, um ser de relações; e que tais relações se dão em diferentes contextos ao
longo da vida, como na família e na escola, nas quais ele produz sentidos e significados sobre si e o
mundo.

Na elaboração da teoria da relação com o saber, algumas questões são determinantes,

O ser humano nasce inacabado e, portanto, aprender é uma atividade central
da espécie humana. Em outras palavras, a cria do homem nasce como
possibilidade e vai se tornando ser humano concreto por meio da educação. 2.
A humanidade não é uma essência individual, é o conjunto do que foi criado
pela espécie humana no decorrer da sua história. A educação é construção de
si graças à apropriação (ingresso na espécie), socialização (ingresso numa
cultura) e singularização (construção do eu); 3. A relação com o saber é
sempre, também, uma relação com o mundo, com os outros e consigo
mesmo. Portanto, sempre tem uma dimensão indenitária e não apenas
epistêmica. 4. Há varias formas de aprender (figuras de aprender), já que o
resultado desse ato pode ser um enunciado ou um traço inscrito no corpo e/ou
nas formas de subjetividade e intersubjetividade; 5. Aprendem-se na escola
coisas que não podem ser aprendidas em outros lugares (não se deve
menosprezar a escola), mas aprendem-se, também, coisas valiosas fora da
escola (a escola não pode ser arrogante); 6. A transformação da escola passa
por superar o desafio de criar as condições para que os alunos, incluídos os
das classes populares, cuja lógica de percepção do mundo não é a mesma
lógica da escola, construam uma relação com o saber escolar de forma a se
mobilizarem para aprender. (CHARLOT, 2013, p.21, grifo nosso).

Assim, analisar a relação de um sujeito com o saber é entender as relações epistêmicas, sociais e
identitárias desse ser mergulhado no processo de aprendizagem, a partir de si próprio, da relação que
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essa pessoa tem com outros indivíduos e de tudo que está ao seu redor, ou seja, o saber só existe a
partir de sua relação com o sujeito.

. Em diversos escritos, Charlot, chama a atenção para uma certa arrogância da escola por se
considerar a mais importante e única instituição educativa.

A escola não é o único lugar em que se aprende. Fora dela aprendem-se
outras coisas que valem a pena ser aprendidas. Desse ponto de vista, a
escola deve prestar bastante atenção para não ceder a uma certa tentação de
arrogância em relação a outras formas de aprender (CHARLOT, 2008, p. 179).

Charlot (2014) adverte que “A atividade do aluno na sala de aula e fora dela é tão importante quanto a
sua categoria social ou sexual para se entender o que está acontecendo na escola” (CHARLOT,
2014, p.65). Muito além das atividades que o aluno realiza em sala de aula, é preciso interessar-se
pelo sentido da atividade e pela eficácia de sua aprendizagem, ou seja, o sujeito só se apodera dos
conhecimentos se fizer sentido para ele.

Aprender requer uma atividade intelectual. Só se engaja em uma atividade
quem lhe confere um sentido. Quando esse sentido é afastado do resultado
visado pela ação de estudar, o engajamento nesta é frágil. Ao contrário,
quando motivo e objetivo da atividade coincidem, esta faz muito sentido e
sente-se prazer ao desenvolvê-la e, ainda mais, ao atingir o objetivo.
Atividade, sentido, prazer: esses são os termos da equação pedagógica a ser
resolvida. (CHARLOT, 2013, p. 146).

Percebe-se então, que a relação que se constitui na escola, em sala de aula não atravessa somente
os valores implícitos desta, mas também, os explícitos, e estes podem promover êxito, evidenciando
que qualquer aluno pode ter sucesso na escola.

Desse ponto de vista, é indispensável que o aluno também “se engaje em uma atividade intelectual, e
que se mobilize intelectualmente” (CHARLOT, 2005, p. 54), ou seja, que estude, para que dessa
forma possa apropriar-se do saber.

[...] ninguém pode aprender sem uma atividade intelectual, sem uma
mobilização pessoal, sem fazer uso de si. Uma aprendizagem só é possível se
for imbuída de desejo (consciente ou inconsciente) e se houver um
envolvimento daquele que aprende. Em outras palavras: só se pode ensinar a
alguém que aceita aprender, ou seja, que aceita investir-se intelectualmente.
O professor não produz o saber no aluno, ele realiza alguma coisa (uma aula,
a aplicação de um dispositivo de aprendizagem, etc.) para que o próprio aluno
faça o que é essencial, o trabalho intelectual. [...] É o mestre que tem o saber
e o poder, mas é o aluno que detém a chave última do sucesso ou do fracasso
do ato pedagógico. (CHARLOT, 2005: 76- 77).

É inegável, que para isso, a escola deveria ter como foco os processos que levam o sujeito a abraçar
uma relação com o saber e não somente o acúmulo de conteúdos intelectuais. Dessa maneira, ambos
– professor e aluno – nessa relação, podem atribuir outros sentidos a essa relação definida, em
princípio, como relação de saber (CHARLOT, 2000). Visto que “A escola não é lugar do Eu singular,
vivenciado e empírico, ela pretende ser lugar do Eu epistêmico, universal” (CHARLOT, 2014, p.87).

No livro, Da relação com o saber às práticas educativas, Charlot (2014) nos permite compreender
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melhor como os próprios estudantes se constroem como sujeitos a partir de relações de identidade,
sentido, expectativas com relação à vida e ao futuro profissional. O autor explica como o
desenvolvimento da sociedade capitalista implica mudanças na forma de Estado e no sistema escolar,
configurando também a nova relação com o saber. Para ele a organização dos sistemas escolares
contemporâneos se formam em três tipos de Estado – educador, desenvolvimentista e regulador –
que correspondem a tipos diferenciados de escola com especificidades bem definidas.

Nestas divisões, antes da Segunda Guerra Mundial, o Estado, na sua relação com a educação,
mantém-se um Estado Educador: “O ponto principal é que a escola se dedica à divulgação e
inculcação de valores, inclusive através do ensino de disciplinas e da própria organização da escola”
(CHARLOT, 2014, p. 38). Consequentemente,

A educação cumpre uma dupla função: firmar o vínculo político e manter
vínculos sociais apesar dos conflitos de classes. Ela possibilita a existência
do povo, entendido como conjunto das pessoas que constituem o corpo de
uma nação, e mantém sob controle o povo, no sentido de conjunto das
pessoas pertencentes às classes pobres. Ela educa para a cidadania e
moraliza o povo pobre pela educação. Portanto, existe permanentemente o
risco de confundir os dois tipos de vínculos, as duas funções e de justificar
esta por argumentos referentes àquela: em nome da cidadania, busca-se
moralizar o povo pela educação, ou seja, “apaziguar o tolo” (CHARLOT,
2014, p.122).

Ressalta-se, no entanto, que nesse período o Brasil possui economia agrária, logo o desenvolvimento
econômico e social exige um grau de formação da população apenas primário, pois quase não há
relação entre trabalho e educação.

Com a expansão da economia capitalista, entre os anos 1950 e 1960, modifica-se também a lógica
das relações entre trabalho e educação. Essa mudança é mundial, e reflete em uma nova articulação
entre a escola e economia. “Tratou-se de elevar o nível da formação básica da população, para que
ela pudesse ingressar em novos modos de produção e, também de consumo.” (CHARLOT, 2014, p.
39). Tendo em vista uma lógica econômica para a educação, tornava-se hegemônico um Estado
desenvolvimentista,

No período do Estado Desenvolvimentista Espera-se da escola que atenda às
necessidades das empresas e, quando se é aluno, que ela leve a “um bom
emprego mais tarde”. A sua missão fundamental já não é inculcar valores,
sejam elas representações coletivas ou princípios republicanos, mas contribuir
para a formação diferenciada e a hierarquização de crianças que ocuparão
posições complementares na divisão social do trabalho (CHARLOT, 2014,
p.123).

O objetivo do estado já não é político-educacional, mas sim, socioeconômico. Já no final da década
de 1970 o Estado Desenvolvimentista entra em crise e na década de 80, é substituído pelo Estado
Regulador, que assujeita-se também a lógicas econômicas, mas outras que não as dos anos 60 e 70.
Ingressouse na época da Qualidade e da Globalização.

Já não se lhe pede que ela forme o cidadão, nem sequer que garanta a
igualdade das oportunidades – tema que saiu da pauta dos discursos;
exige-se dela que seja uma escola “de qualidade”. Quem poderia recusar tal
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pedido e argumentar a favor de uma escola ruim O problema é definir o que se
entende por “qualidade”. Hoje, na lei da concorrência impiedosa, esta palavra
remete à ideia de passar de ano, ser aprovado no vestibular, contribuir para a
inserção bem-sucedida do país nas redes da globalização. Além disso, a
concorrência virou o modo de funcionamento normal da escola. (CHARLOT
2014, p.125).

Em cada uma dessas figuras, a relação entre educação e trabalho, cada vez diferente, é fundamental
para entender a forma do Estado (CHARLOT 2014, p.38). A saber:

Não haveria espécie humana sem o trabalho, não há ser humano sem
educação, mas ainda não foi construída uma solidariedade consciente,
reflexiva e universal entre todos os seres humanos. Nessa situação, quando
levantadas as questões do trabalho, da educação e das relações entre ambas,
sempre se encontram, ao mesmo tempo, mas sob formas que variam
conforme os tempos e os lugares, a questão da humanidade do ser humano e
a da exploração de homens por outros homens (CHARLOT, 2014, p.41)

Esta compreensão obviamente relaciona o homem à concepção econômica que visualiza o ser
humano como sem história, egocêntrico e competitivo, pensada, portanto fora das relações sociais e
das transformações operadas pelo trabalho organizado socialmente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir do entrelaçamento das abordagens citadas acima, pode-se compreender melhor como é
possível pensar no aluno enquanto sujeito singular e social, na sua relação com o saber, sem
desconsiderar o saber do professor, os conhecimentos e concepções éticas, sociais e políticas
subjacentes às condições nas quais se desenvolvem o processo educativo.

As teorias apresentadas por Comenius sobre a educação e as funções da escola permitem declarar
que o educador explicita intensamente o duplo caráter da educação: individual e social. Ainda que o
autor seja fruto de um período histórico muito diferente do atual, ao tratar da educação como um
problema para toda a vida, onde pretendia ensinar tudo a todos, numa proposta essencialmente
democrática, não deixa de ser fonte para a reconstrução de utopias nos dias de hoje.

Semelhantemente, Condorcet afirma que a instrução desenvolve as faculdades naturais – sentimento,
(memória) e raciocínio –, contribuindo, simultaneamente, com o aperfeiçoamento humano em suas
instâncias individual e coletiva. Neste viés, as pretensões intelectuais de Condorcet acerca da
educação e da instrução pública têm como objetivo formar um homem que exerce a sua razão e que
é capaz de romper todos os laços de dependência e, com isso, garantir a autonomia e desfrute de
todos os seus direitos. Portanto, apesar de ser um plano antigo de reforma das instituições
educacionais francesas, sua proposta de ensino apresenta-se bastante atual, uma instrução pública
para todos e em favor da emancipação humana.

Charlot, por sua vez, analisa a relação de um indivíduo com o saber, também, a partir das relações
epistemológicas, identitárias e sociais desse ser inserido no processo de ensino e aprendizagem. O
fato é que o Estado não universalizou o ensino, apenas o acesso à escola; resolveu o problema de
quantidade, mas não de qualidade do sistema escolar. Assim, a lógica do mercado capitalista não
promove emancipação do sujeito, apenas oferece a ele condições para que ele consiga garantir sua
sobrevivência e essas condições são derivadas dos modelos de produção que surgem diante da
necessidade de estabilizar a economia. Daí a contradição (como coloca o próprio autor): a sociedade
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globalizada trata o saber, reduzido a mera informação, como um recurso econômico, ao mesmo
tempo “requer homens globalizados, instruídos, responsáveis e criativos” (CHARLOT, 2014, p.30).
Eis, o grande desafio da “educação para todos”.

Mesmo sem uma análise mais profunda, pode-se afirmar que apesar dos autores se situarem em
tempos e espaços diferentes, defendem veemente uma educação pública, gratuita, laica e universal,
com qualidade que possibilite articular o conteúdo estudado com o cotidiano do aluno, favorecendo
assim, sua emancipação humana no mundo em que vive. Ademais, para que essa aprendizagem seja
significativa, é importante salientar que a relação com o saber pressupõe que o indivíduo se relacione
com a sociedade em que está inserido, com o mundo, com outros sujeitos, consigo mesmo e outros
espaços.
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