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0s errosdo(eduquês"
Ficoufamosaa inrrectiva
Marçal
do antigoministroda Educação
Grilo,quandoumdiasolicitouquese deixassede falar"eduquês",
o dialectocenadoe incompreensível
como qualse tentajustiÍicar
parapassarema falarportuguês
o "statusquo"educativo,
corrente
que todosentendessem.
Estavavisivelmente
incomodado
com a
obscuridade
dealgunschamados
cientistasdaeducação.
A expre$
são ficoue qualquerdia serádicionarizada.
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0 certoé que,sob o mantodiáfanodessaprosa,escondem-se
porì,ezesos maioreseÍrose outrasvezessimplesvacuidades,
que
detão desprovidas
de nexonemsequererroschegama ser.Esses
enos são responsáveis
em largamedidapeloestadopoucomais
do quecalamitoso
da educaçãonacional,incluindo
em particularo
ensinodas ciências.
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quantomaisnãosejaparaimpedir
Valea penaenumeÍar
alguns,
disseminações
maiores.Uma vez que tal discursovaporosoé
copiadoemsegunda
outerceiramãode autoresbemintencionados
masdesligados
dasrealidades
ou desactualizados
e já foi ou está
a sercontraditado
noutrasparagens,
bastacitarumapolémicaque
há poucosanos surgiunos EstadosUnidos.Contrao "eduquês"
nortsamericano
eÍgueu-se,
entreoutras,a voz de E.D. Hirsch,Jr.,
professorna Universidade
de Virginiae autor do "best-seller
intitulado"CulturalLiteracy".No liwo de Hirschreferenciado
em
baixoe cujotitulo em portuguêsse podetraduzirpor'As escolas
que precisamose poÍ que razãonãoas temos",há um glossário
que refereos cincotemasmaioresdo "eduquês'.Vejamosquais
queos sustentam:
sãoe umamãocheiade expressões
- Concepção
instrumental
da educação:"aprendera aprender",
"apüdãoparao pensamento
crÍtico","aptidõesmetacognitivas",
"aprendiz4empennanente".
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- Desenvolvimentalismo
romântico:"aprendizagem
ao ritmodos
alunos","escolacentradâna criança",'diferençasindivíduais
dos
"inteligências
alunos","estilosindividuais
de aprendizagem',
múltiplas","ensinara criançae nãoa matéria".
"aprendizagem
- Pedagogia
naturalista:"construtivismo",
coo
"aprendizagem
perativa",
pordescoberta",
"aprendizagem
holística",
'métodode projecto", "aprendizagem
temática".
"osfactosnãocontamtanto
-Antipatiaao ensinodeconteúdos:
"menos
"osfactosficarndesactualizados",
comoa compreensã0",
paraa compreensã0".
é mais', "aprendizagem
podemparecerfamiliares
Estasexpressões
a algunsleitores,
nomeadamente
aos que frequentaram
escolasde educaçãoou
simplesmente
seguiram
disciplinas
educacionais
aindaque noutrasescolas.É queelas permeiam
muitodo queaí se transmite.
Apesarde algumaspoderem
fazersentidode "persi" (encerram
algodetrivial),aparecem
normalmente
malbaralhadas,
confundindo quemas ouveou quemas lê.
(sic)é, emgeral,apenas
Porexemplo,
o "aprender
a aprender"
queinebriaquem as profere.
umjogode palavras
Usasetanrbénr
"maisvaleensinar
nestecontexto
o ditoproverbial
a pescarquedar
um peixe".Nestaconcepção
educativa,
interessamaiso instrumento- a canade p€sca- do quepropriamente
o peixe.Quemdiz
issoé capazdeficara pescarhorasperdidas
sempescarnada,não
se importando
nãdacomisso.Deresto,quemdizissopârtede um
erro:quese podesepararo conhecimento
factualda atitudepara
o adquirir.
Comose poderão
transmitir
atitudesem abstracto
sem
objectosqueas exrjam?
Outroexemplo:
a "aprendizagem
ao ritmodosalunosf'pretende
inculcara ideiaromântica
oue os alunosse devemdesenvolver
naturalmente,
semimposições
exteriores.
Pareráparecersensata
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masé profundamente
ingénua.Muitaevidênciaacumulada
desde govemante.
Mas,no passado,houveministrosque,em momentos
há muitotempo mostraque a imposiçãopelos professoresde
interpelaram
de maiorclarividência,
o "eduquês".E agora?
objectivos,prazos,nÍveisde exigência
e recompensas
adequadas
consegueaumentarem muito a aprendizagem
dos alunos.os
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alunos,abandonados
ao seuritmo,estãodeÍinitivamente
condena
dos ao fracasso.
- E.D. HirschJr.,*ïhe Schools
WeNeedandWhyWeDon'tHave
Them", AnchorBooks,Doubleday,
NewYork,1999.
por sua vez, é uma doutrinapsicológica
0 construtivismo,
e
quejá conheceu
quesóas ideias
sociológica
melhores
dias.Defende
0 glossário
de 'eduquês"de Hirschdeviaser lidoportodosos
peloprópriotêm consistência
paraelespelomenosrelativizarem
construídas
suÍicienteparapermane educadores
algumasideiasfeitas
quereceberam
pelomenosparcialmente,
cerem.Há um certofundo de verdadenessaaÍìrmação,mas é
e se curarem,
da "lavagem
queo menino
queestá
completamente
delirante
esperar
Joãozinho,
ao cérebro"a queforamsujeitos.Apesarde nãoserumcientista,no
nononoanodobásico,
corraumdiadabanheira
a dizer"eureka!"
tal
sentido
estritodotermo,eleensinanos
aquiloqueoscientistas
bem
qualArquimedes.
que um
parasereficaztem de sercríticoe que
Podembemesperaros construtivistas
sabem:queo pensamento
alunoconstrua
a leida impulsão
sozinho,
ou,a níveismaisavança- ele,porisso, tem de desrespeitar
ideiaspreconcebidas.
geral.
dos,a lei da gravitação
universal
ou a teoriada relatividade
- M ar ia HelenaDar niãoda Silva, "0 Er r o no Ensino.
Porúltimo,desmontemos
a fraseque "os factosnão contam Conceptualização
e EstudoEmpÍico",Faculdade
dePsicologia
e de
tântocomoa compreensão"
Ciências,
da Educação,
Coimbra,
2001.
^Éclaroqueos factoscontammaisse
foremrelacionados
nóschamarcompreensão
entresi, podendo
a
poisa ciêncraprocura
essavisãoglobal.Masestasrelações,
seforembemestabelecidas
Emciênciaa noçãode erroé essencial,
(ístoé, comprovadas),
sãoevidentemente
novosfactos.Portanto, continuamente
eliminaro erro.Mas,em ciênciasda educação,
e
os factose a suacompreensão
sãoinextrincáveis.
Comodiz Hirsh: nomeadamente
no contextodas práticaseducativas,
a noçãode
"Sea compreensão
depende
dosfactos,é simplesmente
contradi- erÍo raramente
o
tem sidodiscutida.
Porisso,só é de enaltecer
tóriolouvara compreensão
em detrimento
dosfactos".
Íecentedestatesede doutoramento
de
aparecimento
em ciências
quefocaprecisamente
o erroemeclucação,
A autora,que
educação
Muitomaisse poderia
dizer.Poder'se-ia
mostrarextensÌvamente já tinha algunsinteressantes
livros.baseadosna sua prática
pedagógica,
comoé absurda umaescolasem currículo,
uma escolasem
discutena teseos resr.rltados
de um estudoempírico
avaliação
e umaescolasemo lugarcentralreservado
ao professor. em que professoressão confrontados
com a noçãode eÍro no
quasepor
Todoesseabsurdoseriainócuose ele nàodominasse
o médico
ensÍno(seuou dos outros).Aliás"comobemobservou
português
completoo Ministério
e, porosmose,a
da Educação
os portugueses
nãoccjnvivem
JoãoLoboAntunes.
saudavelmente
generalidade
das nossasescolas.Nãose tratará da influência coma noçãode eno...
nefastade um partidoou de outro,poistodosos partidosquetêm
passadopelogovernotêm decerto culpasno seu cartório.Não
tcarlos@teor.fi
s.uc.pt
http://nautilus.ft
s.uc.ptl-cfiolhais
individual
haverádecertoumaexclusiva
resoonsabilidade
de um
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