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A  educação  prepara  o  ser  humano  para  experimentar  a  vida  através  dos  seus

conhecimentos que ele adquiriu ao logo de suas aprendizagens. Isso se dá a partir de nossas

interações com ou outros que compartem as mais diversas experiências conosco, mesmo antes de

começarmos a frequentar a escola. Desse modo, é primordial saber quais são as finalidades da

educação, sobretudo a educação infantil.

Organizar  esses  conhecimentos  adquiridos  é  um ato  responsável  que passa por  todos

aqueles  que nos ensinam, principalmente,  durante no período da infância.  Como nos mostra

Bakhtin (2000, p. 378)

Tudo  o  que  me  diz  respeito,  a  começar  por  meu  nome,  e  que  penetra  em  minha
consciência, vem-me do mundo exterior, da boca dos outros (da mãe, etc.), e me é dado
com a entonação, como o tom emotivo dos valores deles. Tomo consciência de mim,
originalmente, através dos outros: deles recebo a palavra, a forma e o tom que servirão
para a formação original da representação que terei de mim mesmo. 

No entanto, essa percepção de aprendizagem que nos mostra o pensador russo, tem outras

configurações,  conforme  nos  apresenta  Ghiraldelli  Júnior  (2006).  Essas  posições  sobre  a

percepção da criança determinam as caraterísticas dos métodos usados para ensinar e o papel dos

diferentes outros que fazem parte de sua vida.

Em uma primeira configuração, a infância é vista como um estágio negativo que deve

acabar. Essa fase, nessa visão, é época de resistência, rebelião e obstinação. Assim, a criança

deve  ser  forçada  a  alcançar  a  sua  autonomia  por  meio  de  regras  exteriores  impostas  pelos

adultos.  Essas regras estabelecidas « de fora para dentro » permitirão essa transição para ser

adulto, ou seja, deixarão de ser infantis. O educador aparece como um disciplinador que trabalha

num ambiente  estruturado de conformação.  A finalidade  dessa  educação é  acabar  no menor

tempo possível com essa fase negativa da infância e possibilitar  o surgimento de um adulto

conforme as normas do homem adulto da sociedade.

Essa visão da infância está intimamente ligada com o pensamento filosófico de René-

Descartes (1596-1650), que acreditava também que não devíamos confiar em nossos sentidos,

portanto, racionalista. Para o cartesianismo, é necessário romper com a aparência ilusória das

coisas que nos surgem pelas imagens fazendo com que os juízos sejam apressados. A imaginação
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e a supremacia da vontade sobre a compreensão são atitudes infantis das quais  o homem deve se

liberar  para  escapar  da  infância  e  usar  da  razão  despida  de  imagens.  Para  chegar  a  uma

aprendizagem satisfatória, os professores podiam usar os castigos físicos. Muitos de nós sabemos

ou vivenciamos isso na escola, sobretudo a famosa palmatória usada nas escolas brasileiras. No

Canadá, por exemplo, a educação, até os anos 60,  era de responsabilidade da igreja católica e as

freiras impunham o conhecimento por meio de castigos. A régua era usada para bater nas mãos

das crianças que tinham problemas de aprendizagem. Encontramos exemplos de castigos físicos

a alunos na ilustração do Sinete da Escola de Gramática de Lowth que seguia os princípios

cartesianos. Então, quem não sabia pensar, usar a razão, devia ser punido. O professor no centro

pune um aluno, preso entre as suas pernas,  com uma espécie de ramo, enquanto os outros estão

ao redor para ver o exemplo, isto é, se não pensar, poderão ser os próximos a apanhar. 

Rousseau (1712-1778), diferentemente de Descartes, pensa que para buscar a verdade,

deve-se passar pela moral. A oposição da verdade é a mentira e, para o rousseaunianos, a criança

não mente. O ser humano nasce puro e intrinsecamente bom; a criança é um estado ainda não

maculado pela cultura e, portanto, mais próximo da natureza e mais apto a chegar à verdade. Em

seu livro Émile ou de l´éducation (1762) descreve o que seria a educação ideal em todas as suas

etapas.  Para  Rousseau,  quanto  mais  a  infância  dura  mais  o  adulto  ficará  impregnado  da

ingenuidade; a bondade será a evolução de uma visão moral pela busca da verdade para não

degradar a razão. 



E o que poderemos pensar atualmente da educação? É fato que houve um grande avanço

na  formação  dos  profissionais,  mesmo  aqueles  que  começam  a  ensinar  nas  séries  iniciais.

Felizmente,  não existem mais  os castigos físicos a  que eram submetidos as crianças.  Mas o

ensino baseado em repetição de regras continua em grande parte das escolas. Os nossos índices

do  ensino  fundamental  e  médio  estão  muito  abaixo  inclusive  de  nossos  vizinhos  latino-

americanos como Argentina, por exemplo.

Um dos problemas da educação brasileira que podemos apontar, sem esgotar a discussão

neste breve texto, é a concepção da língua(gem) que orienta o trabalho de muitos professores.

Como dito antes, a língua é vista como um sistema de regras e estas devem ser estudadas. A

língua é classificada em todas as suas partes para, em seguida, o aluno chegar ao todo, escrever

um texto. Aqui cabe perguntar: não estaríamos sendo cartesianos em pleno século XXI?

Os apontamentos de Bakhtin nos auxiliam a buscar respostas, ainda que utópicas, para

essas questões relativas a educação. A linguagem, para este pensador, é vista como um sistema

aberto e resultado do processo de interação entre os seus falantes. Isso implica em reavaliar todo

o processo educativo, ou seja, o professor não é um mero detentor do conhecimento que passa a

um outro que não sabe nada. Ao contrário, ambos possuem conhecimento e deve haver uma

transformação, em que ambos – professor e alunos – aprendam e enriqueçam um com o outro. O

professor deve dar voz ao aluno para que este conte sua história e se mostre sujeito participativo

de um mundo onde vive e interage com outros pela linguagem. 
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