
¿Qué pedagogía para el cambio?

 RUI P. GARCIA

La reflexión pedagógica no es una práctica corriente en los medios
universitarios portugueses. Son varias las voces que se levantan apun-
tando la insuficiencia de la reflexión sobre cuestiones pedagógico-
didácticas en la Enseñanza Superior, siendo también varias las razones
aportadas para justificar este alejamiento de la Universidad en relación
con la pedagogía.

En una sociedad en rápido cambio, donde los saberes adquiridos hoy
de nada valdrán en la próxima década (ALBERTO AMARAL, In Público,
8.12.96), la Universidad tendrá que tener la consistencia de “educar en
una cultura de cambio y educar para la constante readaptación” (FERMOSO,
1989, p. 59). La práctica tradicional de la enseñanza de tipo escolástico,
donde la ilusión de la excelencia retórica acompaña a un enorme im-
pacto en el seno de nuestra Universidad, tiene que ser sustituida por
prácticas que lleven al alumno a la edificación de su conocimiento y no
a la reproducción de saberes anteriores y exteriores.

Por otro lado, asistimos hoy a una descentralización del papel de la
Universidad, por no decir lo mismo del respeto a la ciencia fundamental.
La Universidad ya no está sola en ese campo, sino acompañada por
otras instituciones relacionadas.

De este modo, entendemos que la Universidad deberá orientar su
práctica para posibilitar al alumno la creación de una conciencia crítica
de la sociedad que lo forma, pero rechazando el hipercriticismo o la
fascinación por la norma.

PALABRAS CLAVE

Educación, Cambio cultural, Conocimiento, Universidad.
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Desenvolvimento

A reflexão pedagógica não é uma prática corrente no meio universitário português.
São várias as vozes que se levantam apontando esta insuficiência. O ex-reitor da
Universidade do Porto está consciente deste facto, como ficou bem documentado
nas suas intervenções públicas sobre o estado da Universidade (ver «Editorial»,
Boletim da Universidade do Porto, II (14): 2-3).

Vários são os motivos apontados para que as questões pedagógico-didácticas
andem um pouco arredadas das nossas reflexões.

Durante gerações o ensino universitário tradicional só estava ao alcance de uns
tantos que, invariavelmente, assumiriam o papel dirigente do país. Dentro deste con-
texto, lembra JOSÉ MADUREIRA PINTO (in PINTO, 1990), o ensino crítico nunca se impôs
no seio da universidade, continuando as práticas de ensino de tipo escolástico a
realizarem o seu caminho, sem perspectivas de qualquer mudança. Criou-se, então
pelo papel atribuído à universidade, a ilusão que a excelência da retórica (sobre
qualquer assunto) seria a atitude a considerar e a desenvolver, apenas mascarada
ultimamente pela utilização de um ou outro meio audio-visual. Facilmente a
universidade passou a ser um autêntico «refúgio para eruditos em fuga ao bulício do
mundo em busca de um meio próprio para o desenvolvimento de deambulações
intelectuais» (CARVALHO, 1989, p. 411), pelo que as questões pedagógicas eram de
menor relevância, face a um cientificismo exacerbado. Criou-se a falsa ideia que
pedagogia é assunto que apenas diz respeito à relação do professor com crianças
ou jovens até ao ensino secundário, pelo que a sua discussão era desnecessária,
até contraprodecente, no ensino superior.

Ainda recentemente, num documento proveniente do grupo de missão «Acreditação
da Formação de Professores» constituído no âmbito do Ministério da Educação de
Portugal, podia-se ler que o peso das disciplinas pedagógicas para a formação de
professores dos diversos graus de ensino diminui claramente à medida que subimos
nos diferentes graus. Se extrapolarmos essa tendência para o ensino universitário,
verificaríamos um quase desaparecimento da preocupação pedagógica e com ela a
preocupação didáctico-metodológica.

Neste contexto é fácil compreender que a universidade se tenha desligado dos
outros níveis de ensino, pois o papel que lhe competia estava para além de uma
formação geral dos jovens.

No entanto, neste fim de século, a generalização do ensino universitário, com o
entendimento que a formação de nível superior é o normal corolário da educação de
um jovem, pelo aparecimento concorrencial de escolas privadas com poderosos meios
financeiros ao seu dispôr e sem necessidade de os mobilizar para a formação do seu
próprio corpo docente, e o rápido desenvolvimento das tecnologias da informação
que permeabilizaram o saber mais recente e avançado a qualquer cidadão, colocam
novas exigências no plano pedagógico aos docentes da universidade. Se as exigências
da sociedade que alberga a universidade se alteraram, então a instituição universitária,
na busca de uma real ligação com o meio, tem que olhar para si própria, alterando
aquilo que pareceria noutros tempos ser a sua essência.

Aliás a diversidade de fontes de informação e o rápido acesso que daí advém para
todos nós, talvez tenha provocado na universidade uma crise de hegemonia na me-
dida que é questionado o monopólio das universidades na produção do conhecimento,
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como nos lembrou SOUSA SANTOS (1989). Cremos mesmo ser esta permeabilização
do conhecimento ao global de uma sociedade, o agente transformador do senso
comum, esclarecendo-o, exigindo uma segunda ruptura epistemológica (SOUSA SAN-
TOS, 1995 e 1996), que resulta na consciência da crescente importância do
conhecimento externo à universidade (à ciência?) para a edificação do(s) seu(s)
saber(es).

À retórica tem que se contrapôr um realismo pedagógico, alicerçado em
conhecimentos profundos, mas devidamente contextualizados à sociedade actual
que é de mudança. Não aceitar a mudança implica não querer viver nesta sociedade.
Contudo as alternativas são reduzidas. FERMOSO (1989) lembra-nos que a nossa cul-
tura caracteriza-se pela acelerada mudança e inovação. Ora, esta rápida mudança
tem repercussões na própria educação. Como ainda adianta o autor, uma cultura tão
permeável à mudança não pode sonhar com um tipo de educação universal e per-
manente. Para ele «educar numa cultura de mudança é educar para a constante
readaptação» (p. 59), evitando assim desfasamentos entre a «vida real» e a vida
escolar. Tal como nos avisa ALBERTO AMARAL (in Público, 8-12-96) os conhecimentos
adquiridos hoje pouco valor terão daqui a uma década. Daqui nasce a constante
necessidade de criar nos futuros professores a consciência heurística, onde só a
permanente busca conseguirá legitimar aquilo que é transmitido às novas gerações.
Assim, a ideia da investigação deverá percorrer todos os cursos de formação de
professores, pois só assim se poderá fornecer ao agora aluno um valioso instrumen-
to para fundamentar amanhã a sua profissão.

ADALBERTO CARVALHO (in CARVALHO, 1991) aponta uma das principais críticas dirigi-
das à pedagogia na universidade e que tem a ver com a fundamentação do seu
saber nos cânones do saber científico que lhe é anterior e exterior.

Ora, para o autor, com o carácter de anterioridade e de exterioridade do saber, o
professor apresenta-se como autoridade única expressando-a na função pedagógi-
ca, anunciando a indiscutibilidade dos enunciados, uma vez que eles mesmos lhe
são exteriores. O ensino, nestes casos, é somente um reprodutor do saber. Não
inova. Não critica. Só consome as ideias de outros e por isso estará condenado, e
cada vez mais condenado porque a lógica da sociedade lhe será hostil.

Ainda o professor ADALBERTO DIAS DE CARVALHO, mas numa outra obra (CARVALHO,
1989) alude ao argumento da autoridade como justificativo de uma pedagogia
medieval que, de certa forma, percorre(u) um caminho paralelo à nossa experiência
de docente. Assim reproduz as palavras escritas em 1576 por JERÓNIMO BORRIUS,
professor da Universidade de Pisa. Atentemos, sem comentários, a esse testemunho
de um saber anterior e exterior:

«Eu digo aos meus ouvintes: Eis o que Aristóteles ensina, aqui têm o que diz
Platão, Galeno exprime-se deste modo; Hipócrates disse isto. Os que me ouvem
são forçados a reconhecer que a palavra de Borrius é digna de toda a confiança,
porque não é dele, mas que são os homens mais ilustres que falam pela boca
dele... Se não encontro nas minhas colectâneas as ideias que me vêm ao espírito,
abandono-as imediatamente como suspeitas de erro, ou guardo-as de reserva até
que envelheçam e se extingam antes de terem visto o dia» (in CARVALHO, 1989, p.

411).

Desta forma rejeitamos um discurso fundamentado apenas na transmissão do
saber feito porque a universidade deve estimular acima de tudo o discurso entendido
como a elaboração do saber novo.
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Assim, o ensino universitário, sem se deixar banalizar - que é um perigo real - tem
que partir igualmente das buscas de cada um (o que pressupõe uma atitude
investigativa e inovadora, quiçá uma das essências mais profundas da universidade),
fundamentando os seus saberes reflexivamente, estando sempre atento ao «exte-
rior», à sociedade de que faz parte, não apenas para lhe dar respostas, mas estar
acima de tudo activa na própria inovação. Para isso torna-se necessário formar os
alunos na busca do inconformismo intelectual, não permitindo que uma cultura par-
ticular se desenvolva e se solidifique apenas no senso comum (embora o não negue-
mos como uma fonte de conhecimento e de saberes), no imediatamente
percepcionável e não na reflexão.

Queremos no entanto vincar inequivocamente que não partilhamos algumas
concepções pretensamente inovadoras do ensino, das quais destacamos a denomi-
nada «não-directividade» que, para nós, se assume como um equívoco pedagógico.
Não aceitamos os pares «directividade - acriticismo» e «não-directividade - espírito
crítico».

Vista assim, nestes largos e imprecisos traços, a nossa universidade, declaramos
que um dos objectivos que consideramos como fundamental no saber universitário é
a constituição de um espírito crítico nos nossos alunos. JOSÉ MADUREIRA PINTO (in
PINTO, 1994), defende que um dos grandes princípios de orientação pedagógico-
programática das ciências sociais é, exactamente, desenvolver o espírito crítico
dos estudantes, evitando quer o anti-epistemologismo pragmatista quer o
hipercriticismo (p. 30).

Preferimos criar nos alunos uma «razão aberta» (REALE e ANTISERI, 1991, vol. 1, p.
17), capaz de defender-se face às múltiplas solicitações contemporâneas onde a
dúvida irracional ou a adopção de posturas estritamente pragmatistas ou cientificistas
imperam, numa lógica difícil de aceitar no ensino superior universitário.

Por vezes o senso comum condiciona de sobremaneira o espírito das «coisas». A
criação e a vulgarização de expressões caracterizadoras da ciência, dividindo-a em
hard science e soft science cria nos alunos uma imagem errada sobre o valor das
ciências sociais e humanas (as tais soft sciences) para a explicação de determinado
fenómeno. Igualmente a contraposição entre ciênciais exactas (as biológicas e físi-
cas) e inexactas (as humanas e sociais) criam a ilusão que estas segundas não
possuem um método sério, mas que são fruto da arbitrariedade de uns quantos que
renunciaram ao rigor em favor de uma especulação estéril e sem sentido.

Nestas falsas divisões as hard sciences estabelecem percursos indiscutíveis. Os
métodos, os instrumentos não se discutem. Aceitam-se. O fundamental é o processo
de investigação, na elaboração dos conhecimentos  e não a sua referenciação à
génese intelectual e cultural desse mesmo conhecimento. Em vez do conhecimento
cumulativo, já criticado por MILAN KUNDERA (in a Insustentável Leveza do Ser), preco-
nizamos um conhecimento reflexivo (reflexivo no sentido adiantado por ANTHONY

GIDDENS), onde se reflicta sobre o que se diz e se incorpore o que se reflecte.

É tarefa da universidade promover o espírito crítico dos alunos, no sentido de se
colocarem cada vez mais hipóteses, questionando o método, o instrumento, indo um
pouco mais além das conclusões que, como sabemos, cada menos são menos
conclusivas. A criatividade hipotética e metodológica é assim um objectivo funda-
mental. Na Universidade deveremos combater o conceito de «tábua rasa». O aluno
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não pode ser encarado como um ser desprovido do que quer que seja, mas sim
provido, como diria KARL POPPER, de uma «tábua cheia». Uma tábua cheia de signos
que a tradição ou evolução cultural tenha deixado à superfície de cada um.

Segundo POPPER a mente carente de juízos prévios não é uma mente pura, mas
unicamente uma mente vazia. «A observação pura, a observação carente de um
componente teórico, não existe. Todas as observações -especialmente as observações
experimentais- são observações de factos realizadas à luz de esta ou daquela teoria»
(in REALE e ANTISERI, vol. III, p. 893).

De uma forma geral qualquer saber organizado enquanto disciplina, não pode
assumir o papel da verdade que tem que ser reproduzida pelo aluno no momento do
seu exame. O saberes universitários têm que provocar no aluno a consciência da
dúvida, a consciência heurística, a consciência que a verdade pura ou abstracta é
algo que não existe, mas que é realizada em todo o momento.

Há discursos que, devida à inovação e à atracção, são rapidamente apropriados
pelos alunos de forma irreflectida, mesmo de forma leviana. Apontar a dissolução da
epistemologia como uma característica da pós-modernidade é de facto deveras atrac-
tivo para todos aqueles que gostam da novidade, da inovação. JEAN-FRANÇOIS LYOTARD

é assim eleito como uma espécie de guru, legitimando (talvez) a mediocridade con-
ceptual, legitimando o nada-fazer.

A afirmação que «a ciência positiva não é um saber» (LYOTARD, 1989, p. 80), quando
descontextualizada, cria ilusões, levando a extremismos críticos que importa combater.
Mais uma vez interessará apelar ao sentido crítico dos alunos para combater estes
extremismos da linguagem, contextualizando os saberes historicamente, inserindo-
os em códigos culturais precisos.

O confronto do senso comum com outros saberes (por exemplo, o científico e o
filosófico), ou o confronto de ideias bonitas e atraentes com posições menos mediáticas
devem orientar o pensamento do aluno. Só o confronto com a incerteza, o confronto
com a relatividade do conhecimento, o confronto com a seriedade proporcionará ao
aluno vivências de busca, de formulações e reformulações de hipóteses, conceitos e
teorias.

Temos consciência que o conformismo intelectual é de difícil combate numa escola
cujo saber é tão heterogéneo como o da nossa, as Ciências do Desporto, ou como é
o exemplo da Economia (misto de matemática com sociologia...), com alunos que
apresentam fracos hábitos de leitura. O senso comum, a verdade institucional ou
dogmática, é muito apetecida porque cria uma ilusão de homeostasia existencial.

A força institucional é enorme e, paradoxalmente, atractiva. O saber último,
modelizado, é privilegiado relativamente ao acto de construção intelectual. Pensar
«é para os outros». Reproduzir «é connosco». Aliás pensamos que este tipo de
saber é uma emergência da sociedade de consumo. A sedução para adoptar uma
teoria (às vezes apenas uma pseudo-teoria) ou uma explicação, é tão forte como
depois é rápida a sua caducidade e substituição por uma outra teoria.

Porém temos que estar conscientes que a crítica não se pode fundamentar no
vazio. Fundamenta-se em saberes, em propostas, em raciocínios. O criticar por cri-
ticar também não pode ser a razão do saber universitário. A compreensão da
historicidade e relatividade do conhecimento não pode originar um discurso negativo
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e simplesmente oposto à ciência. Criticar sim mas dentro dos limites da razão. Contudo
temos a consciência das dificuldades que esta tarefa encerra. Conservar os alunos
dentro de limites críticos numa época onde se apregoa o abandono de critérios, é um
desafio que temos que assumir.

A este respeito, mais uma vez concordamos com PINTO (1994) quando aponta um
retorno a modelos e práticas pedagógicas de inspiração racionalista, privilegiando
mais a educação em detrimento da quantidade de informação, sem contudo abdicar
da transmissão de pontos de referência, essenciais para que se possa estabelecer
qualquer tipo de diálogo.

A este respeito podemos recordar CARRILHO (1995) mormente quando aponta uma
perspectiva de universidade virada para a criação do know-how intelectual que
possibilitará um verdadeiro diálogo, pelo que será necessário rejeitar abordagens
simplesmente técnicas.

Importa ainda referir algo sobre a avaliação. DELFIM SANTOS considera que no mo-
mento da avaliação acontece uma mutação no papel do professor: de pedagogo
para juíz.

Embora não concordemos totalmente com esta concepção, pois a avaliação faz
parte do processo pedagógico, consideramos que o autor tem alguma razão naquilo
que postulou. Quantos de nós já não tivemos dúvidas em possibilitar ou impossibilitar
a aprovação de um aluno? Que critérios para isso? O critério científico, expresso por
respostas que sabemos que «amanhã» já o não serão? O critério do trabalho
exploratório, onde baseado das matérias leccionadas nas aulas o aluno parte para a
busca demonstrando assim a sua maturidade e capacidade de resposta a sucessivos
desafios?

Sinceramente, já experimentámos um pouco de tudo e a dúvida subsiste. Real-
mente com alunos interessados o segundo método parece estar mais adequado à
pedagogia desta nova universidade. Mas nós sabemos que a colocação nos diver-
sos cursos não se processa apenas pelo critério da motivação intrínseca de cada
um, mas muitas vezes fruto de contigências de uma quase lotaria. E para estes
alunos o método do trabalho acaba por não ser o mais adequado. Cremos que este
simples facto, que se constitui na entrada na universidade, também se assume como
mais um problema para o professor no delicado momento da avaliação.

A este respeito pensamos que a consciência da evolução do pensamento
contemporâneo se torna uma matéria de crucial importância para que os nossos
alunos percebam a necessidade de se apetrecharem com as «ferramentas» materiais
e conceptuais para organizarem no futuro a sua própria formação. A ideia do «caminho
único» transmitida por muitos professores e mesmo por instituições responsáveis
pela formação de docentes, é uma ideia que tem que ser duramente combatida.

Finalmente pensamos ser importante proferir umas palavras acerca da progressão
da carreira dos docentes universitários portugueses que demonstra a fraca apetência
dos mesmos relativamente à formação pedagógica e cultural. Em primeiro lugar
lembrar que se nota uma tendência nos assistentes estagiários em substituir as
Provas de Aptidão Pedagógica e Capacidade Científica (composta por um trabalho
de tipo «dissertação» e pela leccionação de uma «aula») por Provas de Mestrado
(unicamente composta pela elaboração da «dissertação»), o que  mostra claramen-
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te que a componente pedagógica não mais é tida em devida conta no ensino supe-
rior universitário.

Por outro lado a nossa prática diária mostra que inúmeras vezes a capacitação
científica expressa pelas provas de doutoramento, raramente é acompanhada por
uma valência pedagógica. Tão importante quanto a fundamentação científica do
doutoramento deveria estar a fundamentação pedagógica para o ensino dessa matéria
na universidade. Infelizmente tal raramente é preconizado pelos orientadores dos
trabalhos, nem, tão pouco, pretendido pelos orientandos.

As incertezas, as dúvidas, as dificuldades sentidas para esta curta conceptualização
dos princípios de cariz pedagógico-didácticos da universidade foram inúmeras, mas
tiveram um condão, o de abalar convicções alicerçadas em vários anos de docência
no ensino superior sem reflexão pedagógica. Talvez não encontremos a resposta,
por exemplo, em Leonardo Coimbra, mas ele fez-nos descobrir as questões. Talvez a
pedagogia criacionista não seja a resposta mais eficaz para a nossa prática diária,
mas ela ensinou-nos a ver com distinção o homem da coisa. E ensinou-nos a ver a
técnica como o fruto prático de uma teoria, e a ver que o homem tem que se assumir
como a razão do seu estudo e não qualquer entidade abstracta, falsamente
autonomizada deste. O ensino universitário, seja em que área for, não se pode orien-
tar para o imediato, na busca de respostas, pois cada vez mais temos a consciência
da sua precaridade. Mais importante que o produto tem que ser o processo, e este
encontra na pedagogia as suas âncoras.

Temos a consciência que outros temas ficaram sem resposta acerca da actual
formação dos professores. A questão da multiculturalidade, aspecto este cada vez
mais importante neste mundo globalizado, sem fronteiras, onde a mobilidade das
pessoas é tão grande como foi a imobilidade dos anos passados, é pertinente e
decisivo para a correcta formação de docentes.

Enfim, com este breve, incompleto e ingénuo trabalho aprendemos que ser professor
- o mais elevado título académico - não é somente ser um especialista numa dada
ciência. É, também, saber ensinar e saber o que é ensinar, questões estas sem
tradição na reflexão universitária portuguesa. Mas também aprendemos que o domínio
da área científica se torna imperiosa para uma correcta atitude de docência. Final-
mente aprendemos que a preparação cultural, mesmo a clássica, é um dado
incontornável neste mister.
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