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1. Qual crítica pertinente você considera à educação estritamente cognitiva,

cartesiana?

O ser humano se difere dos animais devido a sua capacidade de pensar e por causa da

intencionalidade da sua ação. Segundo Descartes, a razão, isto é, a capacidade de distinguir o

verdadeiro do falso, permite que o sujeito dê sentido a sua existência e de tudo que há no

mundo, além de planejar e definir os objetivos que ele pretende alcançar.

Assim, cada indivíduo tem as suas particularidades, o que os caracteriza como seres

unos. A construção da identidade é permeada pela capacidade de usar a razão e é ela que

distingue as pessoas entre si. A partir da lógica cartesiana, a essência é verdadeira, mas o

corpo é falso, então deve-se chegar a essa verdade por meio do seu método, que consistia em

quatro etapas: duvidar de tudo, dividir o objeto estudado em partes, estudar primeiro os fatos

simples e depois os complexos e, por fim, testar e revisar o objeto analisado.

Nessa perspectiva, a escola, enquanto o espaço formal do conhecimento, deve, para

Descartes, ensinar a verdade, o que a caracteriza como restrita à cognição. É importante

valorizar a cognoscência, entretanto, a educação não pode servir apenas para a transmissão de

conhecimentos, pois é um espaço de socialização.

Logo, como a escola está inserida em uma sociedade com certa cultura e em

determinado tempo histórico, ela é influenciada por esses e outros fatores, como o político e o

econômico. Portanto, não é possível eximir a educação das mazelas que envolvem o mundo

e, ao restringi-la à busca pelo conhecimento, os envolvidos no processo de ensino e de

aprendizagem são descaracterizados como seres sociais e particulares.
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2. O princípio de Descartes, Hume e Kant, calcado no “Eu” e na separação entre

sujeito e objeto, é um entrave à educação? Por que?

Consoante ao pensamento de Descartes, de Hume e de Kant, o sujeito é separado do

objeto. Com relação à educação, há a separação entre professor e aluno e, consequentemente,

entre ensino e aprendizagem, o que é um grande equívoco, haja vista que essa é uma conexão

imprescindível para a aquisição do conhecimento e para o trabalho pedagógico. Tal ideia

dicotômica é um entrave à educação, uma vez que os envolvidos nesse processo não têm

consciência da totalidade, o que reforça a falta de alteridade e de empatia pelo próximo.

Nesse viés, o “Eu” é um princípio para todas as coisas, o que significa a

superioridade da visão de mundo um sujeito sobre os demais. Sob essa ótica, a parte é mais

importante do que o todo, o que é um grave problema, porque cada ser humano é único e

nenhuma pessoa pode ser considerada melhor do que a outra, por isso não há uma verdade

absoluta.

Na educação, essa concepção caracteriza o ensino tradicional, pois, alicerçado em um

ponto de vista de egoísmo e superioridade, o professor se considera melhor do que o aluno e

este - na sua posição de receptor passivo - se subordina àquele - único detentor do

conhecimento - o que corrobora a acriticidade e a perda da identidade e da capacidade de

raciocinar, visto que o pensamento não é exercitado.

O ensino conteudista, pautado na memorização e na cópia, não leva em conta que

cada pessoa entende o processo educativo de uma forma diferente, haja vista que a produção

de sentido não é igual para todos. Um exemplo disso é o fato de um aluno ter mais afinidade

com a Matemática, já outro percebe essa disciplina com pavor; do mesmo modo, o método

empregado pelo professor pode não satisfazer as necessidades de alguns - ou todos - os

alunos, o que exige uma flexibilidade.

Então, é notório que a práxis docente - vínculo entre ação e reflexão - só será

efetivada se, na organização educacional, existir a participação e a autonomia do aluno, o

respeito e o diálogo entre educadores e educandos, além do entendimento das partes -

indivíduos - que compõem o todo - processo educativo. Ademais, é preciso ressaltar que a

aquisição do saber não se limita ao ambiente escolar, haja vista que ele pode ser construído

em diversos contextos.
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3. Explique o conceito de formação em Hegel.

Segundo Hegel, a sociedade não é estática e é movida pela dialética. Nesse sentido, o

ser humano - sujeito histórico e cultural - utiliza a razão para agir no mundo e o uso desse

saber desenvolve a consciência que, em um primeiro momento, parte da experiência, comum

a todos os animais, para, depois, construir a interpretação dos sentidos e das percepções,

qualidade essencialmente humana.

A formação é vista, em Hegel, a partir de dois termos: Bildung e Formierung. O

primeiro se refere à formação intelectual, já o segundo significa a formação material e ambas

são oriundas do Erziehung - processo educativo.

Logo, para a teoria hegeliana, a educação é o meio pelo qual o indivíduo se forma

para a ciência, isto é, o caminho para a Filosofia e esta conduz o sujeito à verdade. Portanto, a

educação não deve ter uma finalidade, por exemplo, preparar para o mercado de trabalho, ao

contrário, ela deve ser uma formação do ser, do sujeito consciente de si e do mundo.

4. Correlacione a concepção marxista de trabalho alienado e a educação no âmbito

do capitalismo.

Segundo Marx, a sociedade é movida pela luta de classes entre os burgueses - detêm o

poder econômico - e os proletariados - vendem a sua força de trabalho -, o que move,

também, a sociedade. Na educação, esse sistema fica evidente a partir do momento que o

acesso e a qualidade do ensino se difere da escola pública para a particular.

Com base na lógica mercadológica, a educação se caracteriza como uma mercadoria é

uma atividade em prol do lucro. Se o poder financeiro está concentrado nas mãos de uma

parcela da sociedade, esta também detém o poder ideológico e a educação reflete tal contexto.

Com isso, o trabalho para Marx - enquanto a capacidade humana de agir e transformar

a natureza, que deveria ser um meio de realização - se torna alienante, pois acarreta uma falsa

liberdade do indivíduo que, ao mesmo tempo em que é dotado de uma consciência, não é

capaz de agir por si mesmo para mudar a realidade social.

Assim, a alienação provoca a competição e a hierarquização entre os trabalhadores, o

que não é diferente na escola. O professor vende a sua força de trabalho que, em geral, não é
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valorizada, pois ele enfrenta problemas como a má remuneração, as atividades exaustivas e

os estereótipos construídos pelo senso comum em torno desse ofício, por exemplo, a ideia de

quem se torna professor não estudou o suficiente para exercer uma profissão melhor.

Nessa perspectiva, o ensino, se torna mecanicista, fragmentado, apolítico e acrítico.

A quantidade dos conteúdos é valorizada em detrimento da qualidade e a atividade

pedagógica se torna engessada, como faz a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a qual

unifica o currículo nacional e inibe a criatividade e a autonomia docente.

Logo, para libertar o ser humano de sua condição de alienado, a educação faz-se

imprescindível. Nesse sentido, é papel da escola e do professor proporcionar ao aluno

condições para a construção de uma consciência crítica, com o intuito de romper a

naturalidade da exploração do trabalhador e da  divisão de classes.

Desse modo, é necessário que haja uma reforma educacional e, principalmente, uma

consciência social, para que a escola seja um ambiente democrático e contra-hegemônico,

que não se restringe à mera transmissão de conhecimentos e que visa à formação integral do

educando e o fortalecimento da sua autonomia. Somente assim, os cidadãos serão capazes de

agir no mundo e de transformá-lo para o bem comum.
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