EDITORIAL
Joaquim PINTASSILGO1

A Coordenadora da Revista Pedagogia em Foco, Profª Drª Maria de Lourdes
Pinheiro, teve a gentileza de me convidar para escrever o editorial destinado ao presente
número da revista, gesto que me lisonjeia e que agradeço. Começo por felicitar os
responsáveis da mesma pelo carácter meritório da iniciativa e pela qualidade geral que pude
constatar nos artigos selecionados para este número. Faço votos, igualmente, para que a
publicação tenha o sucesso que merece. Sendo esta uma revista dedicada ao campo educativo
na sua pluralidade, e incidindo o meu trabalho especificamente na área de História da
Educação, decidi, depois de alguma indecisão, optar por juntar alguns apontamentos, num
registo ensaístico, tendo como referência o contributo do olhar da História da Educação para a
investigação educativa em geral. O campo educativo é claramente marcado tanto pela
pluralidade das abordagens teóricas que servem de base à problematização dos objetos de
estudo específicos e aos conceitos a que, nesse âmbito, se recorre, como às opções
metodológicas tomadas e às fontes de estudo convocadas para darem solidez empírica às
investigações. Se isso é um dado incontornável, é igualmente importante sublinhar o outro
lado da questão, ou seja, o carácter transversal de muitas das investigações e a intensa partilha
que podemos encontrar, nos planos teórico e metodológico, entre as várias áreas disciplinares
com intervenção no campo educativo.
O que é mais característico no olhar da História é a centralidade assumida pelo vetor
tempo. Observar os fenómenos sociais tendo em conta a sua temporalidade é, no entanto,
também, algo essencial para todas as ciências sociais e a educação não é aqui exceção. É esse
o maior contributo que a História pode trazer ao conjunto das investigações. E, como vários
historiadores foram lembrando em diversos momentos do percurso historiográfico, esse é um
olhar que não está preso ao passado mas, antes, que se exerce a partir do presente. Como bem
notou um dos pais da historiografia moderna, Lucien Febvre, a História “parte do presente - e
é sempre através dele que conhece, que interpreta o mundo” (FEBVRE, 1977, vol. I, p. 34). A
mesma ideia está presente nas palavras de um prestigiado historiador português, José Mattoso,
quando afirma o seguinte: “só me atrai, no passado, aquilo que me permite compreender e
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viver o presente […] a História não é a comemoração do passado, mas uma forma de
interpretar o presente” (MATTOSO, 1998, p. 22).
Um dos problemas fundamentais que se coloca nessa relação entre o passado e o
presente, e com uma forte presença no debate educativo, é o da relação entre a permanência e
a mudança ou, numa outra perspetiva, entre a tradição e a inovação. À noção de tradição foi
atribuída, com frequência, uma conotação negativa, no que se refere à sua articulação com as
ideias e com as práticas educativas. Em contraponto, à noção de inovação tem sido, em geral,
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inquestionavelmente positivo. Que dizer do recurso a métodos tradicionais? Entre o final do
século XIX e as primeiras décadas do século XX, a retórica da Escola Nova contribuiu para
radicalizar essa dicotomia no campo educativo, ao deslegitimar a chamada escola tradicional
na procura da reafirmação da bondade das propostas inovadoras por ela propagandeadas. O
binómio tradição - inovação continua a marcar presença em muitos dos discursos educativos
da atualidade. Num artigo inspirador o historiador britânico Peter Burke procurou refletir de
forma mais elaborada sobre esta dicotomia, chamando a atenção para a complexidade das
relações entre os seus dois termos. O autor apresenta como exemplo a tradição da aula,
afirmando que esta continua a ser uma tradição viva e não um puro anacronismo e considera
não se poder falar de tradição, mas de tradições; podemos notar, de resto, que há “boas” e
“más” tradições. Burke sublinha o carácter por vezes impuro das tradições, por via de
receções ou “traduções” mais ou menos criativas, as quais remetem para os conceitos de
“bricolage” ou de “hibridismo”. As próprias inovações não o são em absoluto; podem,
inclusive, ser inovações aparentes, que escondem reais continuidades. Mas o inverso também
pode ser verdade, ou seja, estarmos perante continuidades que encobrem verdadeiras
inovações. Peter Burke chama, ainda, a atenção para a existência de tradições de inovação,
algo que está bem presente em alguns movimentos pedagógicos, como, por exemplo, os que,
ainda na atualidade, se reclamam da pedagogia Freinet, do construtivismo de Vygotsky ou do
não-diretivismo de Carl Rogers. O olhar para o pensamento pedagógico no sentido de
construir verdadeiras genealogias da inovação corre, na verdade, o risco de se tornar
teleológico. Até quando permanece uma ideia ou uma prática inovadora? Voltando a Peter
Burke, e para encerrar a referência a esta fonte de inspiração, lembremos que o autor sugere o
uso de um conceito mais flexível de tradição (BURKE, 2007). Acrescentaríamos a isto a
necessidade permanente de articular dialeticamente estes dois termos na aparência opostos. Se
a tradição nos permite um distanciamento crítico em relação às conceções educativas
contemporâneas, às modas ou às interpretações dogmáticas, para além de ser expressão da
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sabedoria da comunidade docente, também é verdade que não pode, de modo algum,
conduzir-nos ao tradicionalismo, ou seja, a uma absolutização acrítica da tradição sem o
reconhecimento da permanente necessidade de introduzirmos inovações nas práticas
educativas quotidianas. Os professores não estão sempre a inventar o seu ensino, mas podem
e devem inovar. O que se busca é um ideal de coerência em que o diálogo entre tradição e
inovação é permanente (HANSEN, 2001).
Esta é uma entre muitas antinomias presentes nos campos da educação e da cultura.
O historiador cultural francês Roger Chartier chama-nos a atenção para algumas das mais
importantes neste terreno: cultura erudita e cultura popular, criação e consumo, realidade e
ficção; ao mesmo tempo alerta-nos para a necessidade de não ficarmos reféns da aparente
polaridade destas categorias. Por essa razão, adianta o autor, torna-se agora necessária “uma
reavaliação crítica das distinções consideradas evidentes e que são, na verdade, o que deve ser
questionado” (CHARTIER, 2002, p. 47). Recorde-se, a este propósito, a importância atual da
noção de apropriação. Igualmente questionáveis são os lugares-comuns e os slogans que
marcam presença constante nos discursos de senso comum sobre educação. O historiador
americano Larry Cuban previne-nos, por exemplo, contra rótulos tais como “ensino
tradicional”, “ensino centrado na criança”, “ensino centrado no professor” ou “classes
abertas”, entre outros. Podendo ser úteis como auxiliares de análise, admite o autor, essas
expressões “fazem o que os rótulos inevitavelmente fazem: categorizam e simplificam”
(CUBAN, 1984, p. 268). Nestes, como em muitos outros casos, é pertinente lembrar o
desabafo de António Nóvoa, na introdução à coletânea de ensaios Evidentemente, ao explicar
a razão do título que lhe atribuíra:

Evidentemente. Tudo são evidências nos textos e nos debates, nas políticas e nas
reformas educativas. Ninguém tem dúvidas. Todos têm certezas. Definitivas.
Evidências do senso comum. Falsas evidências. Continuamente desmentidas.
Continuamente repetidas […]. Crenças. Doutrinas. Visões. Dogmas. Tudo misturado
numa amálgama de ilusões […]. Palavras gastas. Inúteis. Banalidades. Mentiras. O
que é evidente, mente. Evidentemente. (NÓVOA, 2005, p. 14).

Encontramos aqui, como nas referências anteriores, um claro apelo a que nos
esforcemos por desenvolver, como investigadores, um olhar atento à complexidade dos
fenómenos sociais, culturais e educativos. O contributo da História pode ser fundamental a
este propósito. A contextualização desses fenómenos na sua temporalidade permite relativizálos, evitando o seu entendimento como absolutos e imutáveis. Assim nos precavemos contra
os referidos lugares-comuns, slogans, rótulos e evidências de senso comum, ao mesmo tempo
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que desenvolvemos um saudável ceticismo em relação a projetos de salvação da sociedade
através da educação ou a simples modas pedagógicas.
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