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OS PRINCÍPIOS FILOSÓFICOS DOS LIVROS ESCOLARES ELABORADOS NO SÉCULO XVII

SANDINO HOFF (UFMS)

RESUMO 
Este estudo apresenta os princípios filosóficos que nortearam a confecção de livros didáticos elaborados pelo pedagogo alemão Wlofgang Ratke entre 1612 e 1635, a partir da harmonia que estabeleceu entre a Fé, a Natureza e a Ciência que resulta em textos escolares de formato uniforme cujo método segue o curso da natureza.
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INTRODUÇÃO 

Antes de se dirigir a Amsterdam, Ratke (1571 – 1635) teve contato com os escritos de Francis Bacon em Londres. Os “Aforismos” do sábio inglês objetivavam um ensino que evitasse o trabalho penoso das crianças e um método que fizesse o aluno observar a realidade, fosse um  intérprete da natureza e que na aprendizagem obedecesse ao curso da natureza. Ratke sentiu ali a necessidade de construir um método que auxiliasse o trabalho docente e fosse um instrumento da mente a facilitar o ensino dos alunos. Assim, em seus próprios “Aforismos”, ele prescreve um ensino “sem coação e constrangimento, por ser contra a natureza”; estabelece que a aprendizagem e os livros didáticos devem seguir “a ordem e o curso da natureza”. Seu método institui “não mais do que uma matéria por vez”, “uniformidade em todas as coisas”, “primeiro a coisa, depois a explicação da coisa”. Acrescenta: tudo deve ser ensinado na língua vernácula.
O trabalho de Ratke começou com o lançamento do Memorial de Frankfurt, em 1612, um pequeno texto que causou muita polêmica a tal ponto que ele se viu obrigado a fazer dois  esclarecimentos, estes muito mais extensos do que o próprio Memorial. O texto contém basicamente três idéias: 1. Uma reforma do ensino das línguas; 2. Uma reforma da instrução pública; 3. Uma reforma da vida política e religiosa na Alemanha.
Estes três pontos principais indicam, também, correspondentes significados mais amplos. A primeira idéia erige a língua materna Ratke insere o latim, no currículo, apenas na quarta série. As três primeiras são ministradas em língua alemã. Em inícios do século XVII, ele observou na Inglaterra a proposta educacional de Mulcaster que elabora um currículo totalmente em inglês, reservando o latim apenas como um curso introdutório à universidade, embora o latim da nobreza tenha prevalecido. Na Holanda, aprendeu que todas as matérias escolares tinham que ser ministradas em neerlandês. como a língua das ciências e das artes. Os idiomas estrangeiros só devem ser ensinados após o aluno ter o domínio de sua própria língua. O alcance dessa medida subordina o antigo domínio do latim à língua vernácula e o monopólio feudal-eclesiástico à cultura e à realização de uma global educação nacional e burguesa. O outro ponto, o da reforma educacional, propõe a universalização do ensino através de uma “Escola alemã” ou um sistema nacional de ensino. Esta escola deveria instruir todos os jovens, de ambos os sexos, nas ciências e nas artes. O último ponto refere-se à relação entre a educação e a sociedade. O Memorial insere-se nas lutas político-religiosas da época, prometendo um programa educacional em prol da unidade política, cultural e religiosa da Alemanha.
Em Amsterdam, Ratke permaneceu nove anos em estudos e como mestre escola. A vida na florescente cidade universal, com seu animado comércio e suas manufaturas animou ainda mais o seu pensamento para  criar uma nova arte de ensinar que, ao lado da instrução humanística em vigor, ministrasse as ciências naturais e as ciências das coisas. Aprendeu o significado das condições econômicas para o desenvolvimento de uma coletividade e preparou-se para criar um método de ensino fácil, útil e rápido. Sua estada nas duas cidades forneceu-lhe material de observação suficiente para poder convencer-se de mudanças profundas que deveriam ocorrer também na Alemanha, na vida social e na prática educacional.
Quando realizou as primeiras práticas escolares, sofreu também as reações a seu método. Dois sábios, Jung e Helvics, estudaram a arte de ensinar e a defenderam num Relatório:
Todas as artes e ciências – como a arte de ensinar a história, as ciências naturais, medicina, astrologia, figuras, peso, pedras, construção, arte da fortificação, etc. – serão ensinadas mais facilmente, mais corretamente e melhor difundidas na língua alemã do que no grego, latim ou árabe. (...) A nação alemã ficará melhorada através da língua nacional. (... A nova arte de ensinar só poderá entrar na vida concreta quando os livros de ensino, correspondentes a cada língua, arte ou ciência, forem elaborados e divulgados. (Relatório de Jungius e Helvicus sobre a Didática de Ratke).
Ratke compôs o seu sistema pedagógico, observando o exemplo holandês: o uso da língua materna em todos os níveis escolares. Alguns príncipes, como Luís de Coethen, aprenderam o mesmo plano na França e na Itália. Da alta valorização da língua materna nasceu também uma visão de mundo idealizada, humanística e patriótica. Ele, o duque João Ernesto e a condessa Dorotéia Maria criaram a Sociedade Frutuosa, nos moldes das Sociedades de Línguas de Amsterdam, de Delle Cruscia em Florença, dos Amigos do Sentido Alemão em Hamburgo, cujos objetivos foram manter a língua pátria em sua pureza (V. Rioux, 1963, p. 31). Defendiam o uso da língua vernácula, baseado nos objetivos nacionais e burgueses.
Nascido na província de Holstein, passou sua juventude na livre cidade hanseática de Hamburgo e firmou ali, na burguesia hanseática, sua posição política. Em Amsterdam aprendeu as livres condições de vida de uma burguesia auto-consciente e saciada.  Observou em forte medida como nas condições econômicas internacionais ocorrem as relações entre os homens e países; como o comércio e a manufatura transformaram totalmente as condições da Europa Central; e como a burguesia alcançou as liberdades civis. Entendeu que a racionalidade das relações sociais é uma garantia para se ultrapassar as limitações, os obstáculos e as fronteiras. Tudo bem ao contrário do que encontrou no seu retornou à Alemanha.
Na Holanda, as rendas da antiga igreja haviam sido desviadas para a manutenção das escolas públicas. Os governantes criaram um sistema de escolas comuns para as massas populares e de escolas clássicas para meninos que queriam ingressar na vida profissional. As lutas em prol da unificação da nação alemã e em prol de uma educação nacional em língua vernácula apresentaram-se em Ratke como princípios básicos para o sucesso de seu método. 
A Ratio Studiorum dos jesuítas fazia sucesso na Europa e conquistava a juventude a acorrer a seus bons colégios que fortaleciam a escolástica, reformando-a. O movimento político-religioso da Contra-reforma conquistava novos principados na Alemanha, anteriormente pertencentes aos príncipes luteranos e, com a Guerra dos Trinta Anos, quando o luteranismo se defendia com as armas, a linha de força da Reforma empenhava-se na renovação religiosa. A formação cristã tornou-se, então, o fim principal e o mais importante da educação a fim de que, como Ratke acentuou várias vezes, nenhum cristão recaísse no antigo, isto é, na igreja do papa. A formação do indivíduo o tornaria forte na escritura e impediria que recaísse no missal: “Quando todos os alemães falarem a língua corretamente e lerem os textos bíblicos na fonte, o velho ensino católico e apostólico poderá livrar-se do que é falso e tornar-se puro e único em todo o império” (Esclarecimento sobre o Memorial).
Nesse momento, Ratke considera que a estrutura escolar do luteranismo precisava ser renovada, pois, negligenciava as realidades concretas, a começar com a língua alemã. Estava convencido que a educação somente teria sucesso se utilizasse um método proveitoso. 
Pedro Ramus, a partir de 1536, depois de ter elaborado sua tese denominada “Tudo o que disse Aristóteles é falso” exigiu que a instrução pública se voltasse contra os métodos medievais. Utilizando a língua materna, a educação deveria partir das experiências e de procedimentos reais. Tem-se, também, nessa perspectiva Erasmo, Vives e Rabelais. Seguindo estes pensadores, Ratke instituía um ensino concreto e simples que não permitia dar ao aluno nenhuma regra antes de ter estudado e entendido a matéria e a língua dos autores em estudo. Fundamenta todo o saber na experiência. Os fundamentos filosóficos de sua didática constituem-se pela classificação de todos os fenômenos naturais e culturais que Ratke denomina “Allunterweisung” ou “enciclopédia das ciências”, compostas em partes para os ensinos. Como se percebe, seguia Bacon e Ramus. Para concretizar este princípio, nada melhor do que elaborar livros didáticos.

1. OS LIVROS ESCOLARES

Aos esforços de Ratke para introduzir um elevado sentido à educação pública geral e fazê-la efetiva para grandes massas; somam-se também seus trabalhos como editor e estimulador de livros escolares. É com razão que se diz que o grande aperfeiçoamento com que ele sonhava para sua pátria, tendo em vista a ruína que trouxeram as guerras religiosas, pode ser demonstrado pela confiança heróica e ingênua que atribuía ao vigor e ao poder do livro. Hofmann resume: 
O que Comênio, em sua oração significativa “Sobre o Tratamento Correto com Livros, Instrumento Principal da Educação”, que no ano de 1650 apresentou a Saros Patak, elogiando o “poder e o sublime” dos livros, esse presente divino para o espírito humano, vale também para Ratke (Hofmann, 1974, p. 3).
Também para Ratke vale a tese de que as escolas estão mortas quando não vivificadas através do livro, a “alma das escolas”, como escrevia Comênio. O livro escolar adquire posição central na obra de Ratke e ele próprio elaborou um conjunto de livros escolares que, conforme seu objetivo, seu conteúdo e sua “anatomia espiritual”, espelha uma global preocupação pedagógica com todos os seus fundamentos filosóficos.
A impressão de livros nos anos de 1619 a 1622, resultou num conjunto que recebeu o nome de Enciclopédia ou “Educação de todas as ciências, de acordo com a arte de ensinar. Apoio do principado de Köthen”. O príncipe deu todas as condições para que se editassem tais livros escolares constantes da herança de Gotha e do curso elementar, em forma de tabelas. Para tal, obteve a colaboração de amigos e professores da época.
O século XVI produziu muitos livros didáticos. A originalidade de Ratke consiste na confecção de textos em língua vernácula, elaborados conforme um firme princípio: de acordo com um método uniforme, rigoroso e planejado. Especificamente, Ratke determina um duplo aspecto: os textos escolares devem ser fortemente exatos, de acordo com o curso da natureza, a fim de apresentar-se de forma científica em todas as séries escolares; e devem ser de conteúdo nítido, facilmente assimilável e utilizado comodamente em sala de aula. O conhecimento científico provém, em primeiro lugar da revelação: tudo o que está na natureza e fora dela provém da revelação e o alcance desse conhecimento se dá através da “graça de Deus”. As coisas do mundo, porém, são entendidas através da “luz da natureza”.

 2. OS PRINCÍPIOS QUE ORIENTAM A ELABORAÇÃO DO LIVRO ESCOLAR

2.1 A Harmonia entre a Revelação, a Natureza e a Ciência

Em seus princípios teóricos, captados do período de trabalho em Köthen, Ratke faz distinção entre  “ensinos” e “arte de ensinar”: o primeiro inclui conteúdos extraídos de uma totalidade enciclopedicamente organizada de conhecimentos e a segunda, de uma teoria que configura o processo pedagógico. Em outros termos, os “ensinos” compõem-se a partir da estrutura global das ciências e a arte de ensinar relaciona-se com as normas e os princípios extraídos da filosofia e da concepção de vida, isto é, das idéias de harmonia entre a fé, a natureza e as línguas.
Investigou os escritos de Franciscus Valesius e de Lambertus Daneus e ali encontrou o princípio da harmonia do ensino. A idéia de harmonia já se encontra exposta num grande número de pensadores anteriores, como em Vives e Policiano. As poucas influências que Ratke assume em seus escritos indicam, também, Alstedt (1588 – 1638), seu contemporâneo e amigo, que se dedicou aos estudos da concepção harmoniosa do universo. Alstedt, conforme Rioux, foi professor de Comenio.
Os livros escritos por Ratke contêm títulos específicos, mas os sub-títulos de seus livros aparecem todos iguais: “Extraído da Santa Escritura, da natureza e das línguas, em harmonia com a fé, a natureza e as línguas”. Assim, a didática é justificada e todos os instrumentos de ensino são fornecidos pela escritura santa e pela natureza. Nos “Aforismos”, as breves determinações para a aprendizagem terminam com as palavras: “Tudo em harmonia”, acentuando que o fracasso ocorre no ensino porque não se presta atenção à harmonia dos conhecimentos e das línguas.
Ratke elaborou um sistema de ensino em que se completam mutuamente as ciências naturais, as línguas e a revelação divina. O indivíduo, com sua razão e sua vontade, deverá conhecer tudo claramente na harmonia estabelecida entre a Revelação e a Ciência. A organização didática e todas as atividades humanas orientar-se-ão pela natureza e por Deus porque tudo depende dele. Dessa maneira, a educação escolar:
“Assegura a salvação particular de cada um. (...) A Arte de Ensinar permite a cada pessoa chegar rapidamente a um saber suficiente sobre o fundamento e a origem de sua crença para não ser facilmente enganado pelo erro. Através do Método, cada pessoa pode ser mais facilmente levado ao império de Deus e liberto da goela de seu mau inimigo” (Ratke. Artigos, 3). 
Há uma missão em sua obra. No decorrer de sua atividade educacional manifesta o chamado de Deus para a missão. Em seu livro “Breve Relatório sobre a Grande Utilidade da Arte de Ensinar”, escrito em 1625, afirma: “Deus me deu a graça de poder mostrar aos homens de fé uma maneira proveitosa de ensinar, aprender e perpetuar as línguas e as artes” (In: RIOUX, p. 201). 
A orientação pela natureza é um princípio utilizado muito tempo antes de Ratke. Ao traçar alguns pequenos pontos que explicitem um pouco a trajetória do pensamento renascentista para o moderno, tem-se a percepção de que o homem renascentista descobre a natureza e a considera como o espaço de sua ação. Para apreendê-la, utiliza a observação permanente, especializada e apurada a fim de poder classificar e organizar as ciências e de alimentar de informações as novas disciplinas escolares. Através da percepção, a natureza do fenômeno observado podia ser intuída pelo observador. Os renascentistas aprisionaram o mundo e o descreveram através da literatura e o figuraram através da pintura. Consideravam que as artes continham um ideal a ser seguido: a visão de um mundo de absoluta harmonia entre as coisas da natureza e entre esta e o homem. Na visão de Ratke, são os atributos divinos que se manifestam na natureza e no ser criado por Deus. Vinculando um saber de valores divinos e de ação ético-social, o pré-moderno e luterano Ratke pauta toda a ação do indivíduo pelas normas estampadas no livro da Natureza e da Escritura, fonte genuína do conhecimento. Conforme ele, todas as ciências se organizam num corpo unitário de modo que as proposições científicas ficam interconectadas não só no formal ou no sintático, mas também no sentido material e cognitivo. As verdadeiras proposições são as científicas e as religiosas. 
De seus escritos pedagógicos, pode-se tirar um resumo provisório para se entender os princípios que regem sua arte de ensinar: o ensino escolar baseia-se num amplo e harmônico conjunto de saberes, refletido nos textos sacros, na natureza e nas línguas e sistematizado numa perspectiva pedagógica em que a arte de ensinar proporciona o ensino de partes até se chegar ao conjunto da certeza e da verdade.
A primeira medida a ser tomada é adequação da didática ao curso da natureza e sua utilização no ensino da juventude: “A correta utilização e o curso da natureza exigem que a cara juventude aprenda a ler bem e a falar correntemente na língua materna que, para nós, é o alemão” (Memorial, 1612).
“Seguir o curso da natureza” é uma expressão que consta a todo momento nos escritos de Ratke. No entanto, ele não julga necessário definir o que significa essa expressão, muito menos explicitá-la. Não se encontra em seus escritos exposição de teorias que utilizou, com exceção de autores bíblicos. 
Na primeira parte do Relatório acima citado, os autores Jung e Helvics criticam o método tradicional porque se opõe à natureza e ao espírito da criança. Explicitam o que, na prática educacional tradicional, não segue o curso da natureza: 1. as crianças passam as horas do dia sobrecarregadas, coagidas; 2. os livros de classe não possuem homogeneidade e são compostos em latim; 3. as crianças devem realizar explicações sobre dialética e retórica que elas ainda não estudaram; 4. as crianças aprendem de cor sem compreender; 5. as crianças traduzem textos do alemão para o latim, em vez de traduzirem o latim para a língua alemã. Esses pontos são falhos na educação escolar da época porque se opõem ao curso da natureza (JUNGIUS e outros. Relatório sobre a Arte de Ensinar de Wolfgang Ratke, p. 26). 
As críticas à arte de ensinar de Ratke não diminuíram com a publicação desse Relatório. Ainda no mesmo ano de 1613, outros professores amigos redigem, então, um Suplemento ao Relatório. Nele afirmam que o método de Ratke é um meio pedagógico de aperfeiçoamento natural, redigido de acordo com a natureza, em vista de um mundo melhor. Acrescentam: “uma melhoria do mundo e da vida geral do povo só pode vir da escola e pela escola”. (Suplemento ao Relatório sobre a Nova Arte de Ensinar de Wolfgang Ratke, p. 11).

2.2 A Observação das Disposições Naturais nas Crianças

As tendências das crianças e suas aptidões intelectuais são importantes para a aprendizagem. Ratke considera que não somente se deve acionar as ações do indivíduo mas também levar em conta as suas reações às questões postas ou às sanções aplicadas. Na “Introdução Geral à Arte de Ensinar”, entre vários assuntos abordados, ele se refere ao ensino em sala de aula e escreve que é preciso: 
Perceber com precisão as disposições naturais das crianças; aprender a aprová-las e a diferenciá-las. (...) Não se pode fazer desenvolver numa pessoa a disposição natural da mesma maneira que numa outra. O preceptor deve estudar a maneira de cada aluno se comportar”. (RATKE. Introdução Geral .à Arte de Ensinar).
Vives cuidava para que fosse feito o estudo do homem e de suas manifestações externas de sua personalidade e se realizasse um ensino sobre a individualidade da criança. Policiano também sustentara, antes de Ratke, que a natureza é o primeiro fundamento da pedagogia; que o indivíduo deve realizar o aprendizado de acordo com as disposições naturais. A formação ativa que aperfeiçoa o indivíduo só se dá quando o aluno adquirir o que a natureza concede. Utilizou o seguinte provérbio: “Uma estátua de Mercúrio não sai de qualquer tronco”. Ratke retoma este ensinamento: “Não se pode esculpir uma figura elegante em qualquer pedaço de madeira”.
Qual seria a natureza da criança e do jovem a ser considerada na aprendizagem? O pedagogo alemão não elabora teorias sobre o conceito de natureza humana; apenas indica como se podem revelar as disposições naturais e como devem ser respeitadas na prática educacional. No capítulo XIV, Sobre a Discriminação das Qualidades Naturais, do livro “Tratado de Administração Escolar”, refere-se a que a pessoa experimentada na arte de ensinar deve levar em conta as disposições naturais, determinadas a partir dos sinais fisiognomônicos, a partir dos sinais exteriores RIOUX, à p. 259, rodapé, explica que vários pensadores da época – Manzon, Laguna, De Lobera, Huarte de San Juan e outros – dedicavam-se à fisiognomonia que determina as tendências do homem a partir de sinais exteriores. De acordo com essa arte, o século XVII cria uma teoria sobre a forma do crânio e a disposição dos lóbulos cervicais como sinais de comportamentos e uma teoria sobre uma higiene adequada. Em suma, a fisignomonia é a arte que ensina a conhecer as disposições da alma a partir de partes do corpo. Os professores devem procurar, entre as qualidades citadas, aquelas que o aluno a escolarizar possui: “Devem informar-se a partir do corpo: examinar a estatura, a tez, a cabeça, as vistas, a fronte, o rosto, a carne, os cabelos, o conjunto de unhas da mão”. (Tratado de Administração Escolar, cap. XIV). A seguir, Ratke enumera traços de comportamentos a partir de características físicas do indivíduo:
“Uma bela estatura indica geralmente uma natureza superior ou média. A tez fresca denota habitualmente a vivacidade, uma natureza feliz e rápida na aprendizagem. Uma testa redonda é sinal de boa memória. Um rosto firme traduz um espírito sólido e com excelentes disposições para o estudo. Uma fronte serena revela um coração alegre, uma natureza viva e rápida para compreender. Olhos móveis, correndo daqui para ali, escondem um ser ávido de conhecimentos e de saber, bem como falta de constância. Uma pele delicada assinala sólidas qualidades para aprender. Cabelos macios designam uma natureza capaz de captar facilmente e de reter. Unhas finas e polidas são a marca de uma boa e rápida capacidade de estudo” (Id. Ibid., cap. XIV).
Para o pedagogo, porém, os traços físicos, ao contrário de teorias jurídicas posteriores, não são decisivos, dispondo a disciplina e a educação como fatores de mudanças: “A criança cujo corpo demonstra qualidades contrárias pode também ter qualidades contrárias para o estudo; entretanto, a disciplina e uma boa educação vêm muitas vezes em auxílio à natureza e a corrigem” (Id. Ibid., cap. XV).
O espaço geográfico tem a sua influência, na concepção de Ratke. Denomina-os “fatores mesológicos”: “Os professores devem também recolher informações sobre a região e o lugar em que a criança nasceu e onde tem sido educada. (...) As condições de vida da região, da cidade ou do lugar deram-lhe anteriormente qualidades boas e más”. (Id. Ibid.)
Para Ratke, as qualidades básicas, de que os alunos são providos pela natureza, denominam-se “qualidades naturais inatas”. São qualidades interiores que podem ser “lidas” pelas partes do corpo físico. Não são as mesmas para todos porque a experiência cotidiana nos demonstra que uma criança ou um adulto pode compreender mais ou menos rapidamente que uma outra. O professor, que atua na lida da aprendizagem em sala de aula, deve conhecer as qualidades variadas dos alunos. No capítulo 14 do Livro II do “Tratado sobre as Funções do Soberano”, lê-se que o cargo de professor exige a compreensão das disposições naturais. Por isso, é preciso “não apresentar e não fazer aprender a uma criança mais do que ela é capaz de reter e não retardar um aluno dotado” (Id. Ibid.). Os professores devem adaptar-se às qualidades e às possibilidades de cada um: “Devem levar em conta as qualidades inatas, a habilidade ou a incapacidade e a preguiça dos alunos”. (Id. Ibid.) 
Os próprios professores podem adquirir habilidades e destrezas, graças às disposições naturais com que nasceram. A aptidão é o verdadeiro começo, o princípio, o fundamento de toda e qualquer habilidade de que os mestres de escola devem estar providos. Todos os homens nascem com aptidões, mas depende deles o seu uso e seu desenvolvimento: “(...) Todos os professores devem ser dotados de habilidade, mas há aqueles que não conseguem desenvolvê-la. (...) Às vezes, as pessoas menos dotadas podem tornar-se mais hábeis, graças a uma longa prática efetuada com aplicação”. (Id., Livro II, cap. 18). A tarefa dos mestres é difícil principalmente porque têm que conhecer uma diversidade de qualidades individuais visto que são numerosos os alunos, além de as qualidades inatas serem de difícil observação. Mas: “Essa dificuldade pode e deve ser ultrapassada pela observação atenta, sempre renovada. (...) Os professores devem observar atentamente as crianças para melhor conhecê-las” (Id. Ibid., cap. 18).
A cada professor é imposta a tarefa de conhecer bem seus alunos; e conhecê-los através da observação:
“Observar e estudar para saber se os alunos estão preparados ou não para compreender e reter. (...) Eles os examinam e os interrogam sobre o que foi ensinado para perceber se compreenderam e retiveram e em que medida” (Id. Ibid, cap. 18).
O método da observação investigativa é proveitoso para o objetivo de entender bem o aluno: “Os professores observam o que seduz o espírito das crianças e quais são suas preferências. Observam também suas ocupações fora das horas de trabalho; procuram saber se imitam alguém para tentar tornar-se como ele” (Id. Ibid, cap. 18). Graças a todas as observações atentas, cada mestre hábil e engenhoso pode sondar facilmente as disposições naturais das crianças e julgar suas capacidades de compreensão e de atuação: “Da mesma maneira que um campo estéril pode tornar-se frutuoso e fértil por meio de trabalhos constantes, as disposições naturais da criança podem ser melhoradas e tornadas aptas para a aprendizagem através de exercícios repetidos” (Id. Ibid, cap. 18).
Após ter aprendido a ler e a escrever, a criança deve ser encaminhada para setores que sua tendência indica e dirigi-la constante e amigavelmente:
“As qualidades naturais superiores e extraordinárias não se deixam facilmente dirigir; mas, não é por isso que se deve conduzi-la com coação, mas com benevolência.” (Id. Ibid, cap. 18).
A insistência na tarefa do professor em incentivar o aluno, eliminar o mau hábito, e em dirigi-lo, insere a idéia da atividade ativa tanto do professor como do aluno.


2.3 O Comportamento dos Alunos conforme a Ordem na Natureza

Seguir o curso da natureza significa antes de tudo valorizar a perspectiva da praxis. Ser é atividade: esta é a chave dos renascentistas com que Ratke também abre sua pedagogia. A natureza dotou cada ser humano de qualidades. A missão do indivíduo é construí-las, utilizando sua atividade. Assim, as qualidades más podem ser superadas pela atividade humana e as boas, melhoradas:
“Para aqueles alunos em que há uma esperança de progresso, o professor deve dar-lhes palavras de encorajamento a fim de melhorar sua situação” (Id., Ibid, cap. 18).
Na “Introdução Geral à Didática ou à Arte de Ensinar”, Ratke retoma a questão: “Se for o contrário, o professor deve dirigir-lhe palavras duras e de repreensão. Mas, tudo isso será feito com prudência e discrição especiais a fim de prevaleça o amor entre professor ” (Introdução Geral à Didática ou à Arte de Ensinar).
Ratke tem como objetivo fazer do indivíduo um sujeito ativo; este, de acordo com uma ordem, constrói sua vida e ele próprio é fonte de uma prática. A educação é atividade produtiva; não é somente um conjunto de idéias oferecidas à intuição do espírito, mas também um princípio de idéias éticas e religiosas que orientam a ação. A educação tem verdadeira eficácia prática, para o pedagogo alemão. 
Ratke tem uma palavra para as crianças que têm grandes dificuldades no ensino: 
 “É preciso perseverar até que tenham adquirido um minimum de conhecimentos para não ficarem ignorantes, como os bárbaros. Não é bom fazê-las deixar a escola antes que tenham tirado proveito do ensino. Quando toda esperança for perdida (o que não ocorre nunca ou muito raramente, ou que só ocorre às crianças de aparência estúpida, não inteligentes ou incapazes de falar normalmente apesar de todos os esforços), os alunos podem então ser devolvidos a seus pais para que elas se adestrem em trabalhos honestos” (Id., ibid., cap. 18).
Muits vezes, as melhores qualidades naturais ficam muitas vezes escondidas: Não se deve fazer um julgamento prematuro sobre as crianças que não aprendem bem a ler no início e julgá-las incapazes. Muitas vezes os alunos naturalmente lentos conseguem ultrapassar, esforçando-se com aplicação (Id., ibid, cap. 18).
Cada homem possui uma qualidade inata particular, diferente da dos outros, como os rostos diferem uns dos outros e não se igualam nunca, escreve Ratke. E, quando as qualidades mais nobres e as melhores não forem bem dirigidas, tornam-se más e viciosas: “Um bom começo nos estudos não dá sempre direito a uma seqüência de sucessos contínuos e a um bom resultado final: certas árvores que carregam as flores mais belas nem sempre dão frutos” (Id. Ibid).
O professor deverá cuidar para que a continuidade seja o lema educacional porque “é muito difícil e muitas vezes impossível recolocar em ordem uma qualidade negligenciada, principalmente numa pessoa adulta (Id., Livro II, cap. 14).
Ratke tira uma conclusão pedagógica e dá normas práticas para uma boa aprendizagem que segue o curso da natureza e as qualidades inatas das crianças: “O ensino e as repetições das lições devem ter lugar em horas certas. Há que consagrar uma hora ao ensino e à leitura; uma outra hora ao repouso e à diversão ou a um exercício de recreação ou passatempo (Introdução Geral à Arte de Ensinar).
Esta última citação nos remete a um aspecto específico: há uma ordem na natureza e ela tem muito a dizer para o andamento do ensino. Para que haja a ordem natural no ensino, tudo deve ser exposto “sob a forma tal que o menor detalhe possa ir ao encontro de um outro e é possível de haver aí uma perfeita harmonia da crença, da natureza e das línguas que só com o novo método pode ser realizado”. (Id., ibid.).
No aprofundamento deste tema, em “Artigos” encontramos o seguinte: “Tudo, de acordo com a ordem ou o curso da natureza. (...) A natureza é inimiga da desordem. (Artigos). Ratke imediatamente liga a ordem da natureza à prática didática e aponta: segui-la significa proibir terminantemente a aprendizagem de cor. Aprender de cor é negar o ordenamento porque se decora o que não se entendeu; logo: “Significa forçar a natureza. Faz-se violência à inteligência. A experiência demonstra que aquele que é obrigado a aprender muito de cor, perde sua fineza e sua perspicácia (Artigos).
Seguir a ordem da natureza acarreta outras conseqüências práticas no ensino: “Tudo deve ser realizado de acordo com a ordem da natureza que vai do simples e fácil ao difícil e complicado; isto significa, do conhecido ao desconhecido (Alguns Pontos sobre os quais repousa a didática ou a arte de ensinar).

2.4 O Método Natural na Aprendizagem
No livro “Concepção Geral das Escolas Cristãs”, o pedagogo define o que entende por luz natural:
A luz da natureza é uma intuição que nos permite julgar e captar o que é preciso saber para nosso bem temporal. Denomina-se assim porque qualquer pessoa, mesmo não pertencendo a nenhuma fé cristã, a descobre e a comprova; e, por meio dela, o homem é capaz de realizar o conhecimento natural de tudo o que é necessário a esta vida (V. Concepção Geral das Escolas Cristãs, Livro 2, capítulo 9).
A luz da natureza dispõe o homem a refletir corretamente e ele pode, assim, compreender e captar numerosas coisas que estão a seu redor e que dependem de sentidos exteriores: “A luz da natureza permite atingir a felicidade terrestre, enquanto a luz das graças nos permite compreender o que nós devemos necessariamente saber para a salvação eterna” (Id, ibid, cap. 9).
No mesmo texto, Ratke afirma que a natureza deu ao homem bons meios e boas ocasiões de descobrir os instrumentos e, ao mesmo tempo, mostrou-lhe o seu uso correto. Os instrumentos, por sua vez, demonstram claramente a utilização precisa das coisas e a maneira mais rápida de aprender as línguas com maior segurança e maior facilidade. No Livro 3, cap. I, Ratke escreve que eles servem também para captar tudo e a tudo reter por muito mais tempo e aprendê-lo com menos fadiga, conforme os ditames da natureza.
A didática é o principal instrumento da arte de ensinar: “A didática é um instrumento de direção que nos permite aprender a bem administrar os ensinamentos (Arte de Ensinar nas Escolas Cristãs).

CONCLUSÃO

A finalidade da reflexão é o conhecimento da verdade. A reflexão alcança a verdade quando vai do geral para o particular, capta a totalidade antes das diferentes partes, faz o itinerário das coisas simples e implexas para as coisas múltiplas e complexas e examina as questões mais importantes antes daquelas menos importantes (A Arte de Ensinar nas Escolas Cristãs).
A sabedoria é a capacidade de poder aprofundar o que se compreende e o que se conhece. Daí, a reflexão geral, constante no ensino da filosofia. A reflexão particular reside na compreensão e no conhecimento, isto é, no ensino da metafísica especial.
A respeito da concepção da natureza deve-se colocar que ela ainda não estava sendo transformada em grande escala e, por isso, o pressuposto de que o pensamento burguês ainda não estava voltada ao domínio da natureza mas à obediência à natureza. A questão pedagógica concentra-se no obedecer à natureza e levar em conta a natureza psicológica do indivíduo.
Na análise da obra de Ratke descobrimos que a base natural que sustenta sua pedagogia assenta-se antes como um sentimento do que como uma teoria sistematizada com rigor. Mais uma inclinação, uma disposição, do que uma análise. Preferencialmente, ressalte-se a simpatia pela natureza e o reconhecimento de que se deve segui-la, obedecê-la e servi-la. Enfim, trata-se mais de um estado emocional do que de um sistema de idéias. Seguir o curso da natureza significa sentir que todas as coisas devem ser executadas com uniformidade, com um só método adequado. Natureza, para Ratke, é a primeira e fundamental constituição do indivíduo. Entretanto, uma vez descobertos os segredos da ordem natural, o ensino deve obedecer a um sistema operacional planejado, seguro e objetivo. O ensino começa com a exposição do geral e se completa com a observação das coisas naturais. A harmonia exige que o ensino vá do geral para o particular, do conhecido para o desconhecido, do confuso e do vago para o conhecimento distinto, do exercício mais fácil e mais útil para o mais difícil e menos necessário. Esta é a ordem das coisas. 
A arte de elaborar livros escolares é a arte de fazê-los seguir o curso da natureza. Devem ser impressos de um modo uniforme e em partes simétricas, de acordo com a ordem natural. Dessa forma, seu conteúdo será mais facilmente ensinado e apreendido.
A filosofia e a ciência continuavam inseparáveis em Ratke. Ambas explicavam o mundo organicamente estruturado. A observação e a experiência figuravam como bases comuns nos seus métodos. Estas, porém, não estavam dirigidos para o sentido da transformação da natureza; eram apenas instrumentos construídos de acordo com a ordem natural.
A natureza e a natureza humana eram concebidas como harmônicas, observadas não como um resultado da atividade dos homens, mas como um auto-movimento. Como se percebe, à base da harmonia está a legitimação do natural..
O pedagogo devia ser como um bom artista: ser um filósofo da natureza, um cientista natural e um inovador técnico, isto é, ser capaz de reconhecer a ratio naturae. O termo “arte de ensinar” provém da compreensão de que o método tinha que estar de acordo com a natureza a fim de executar uma obra com o auxílio da inteligência, à luz da natureza e a fim de ajudar a ver melhor as coisas naturais e a entendê-las.
Ele aplica à “arte” um duplo significado: o de uma técnica, de um método ou de uma forma para se conseguir uma utilidade prática para a vida, no caso, a educação; ao mesmo tempo, o de uma técnica ou de uma forma para se conseguir resultados práticos na sociedade, ou seja, a construção harmônica da sociedade.
A harmonia natural aconselha passar-se às outras lições somente quando todas as anteriores forem assimiladas. Não há saltos na natureza.

BIBLIOGRAFIA

ALVES, G. L. A Produção da Escola Pública Contemporânea. São Paulo:Aut. Assoc./UFMS, 2001.
HOFMANN, F. Das Schulbuchwerk Wolfgang Ratkes zur “Allunterweisung”. Ratingen:Aloys Henn Verlag, 1974.
HOHENDORF, G. (Eingeleited von) Die neue Lehrart. Paedagogische Schriften Wolgang Ratkes. Berlin: Volk und Wissen Volkseigener Verlag, 1957.
ISING, E. Wolfgang Ratkes Schriften zur deutschen Grammatik (1612 – 1630). Berlin:Akademie-Verlag, 1959.
KOFLER, L.  Zur Geschichte der bürgerlichen Gesellschaft. Berlin: Hermann Luchterland Verlag, 1971.
MARKUS, G. Die Welt menschlicher Objekte. Frankfurt:Suhrkamp Verlag, 1980.
RIOUX, G. L’Oeuvre Pedagogique de Wolfgang Ratke. Paris:J. Vrin, 1963.
SCHEIBE, W. (Hrsg). Zur Geschichte der Volksschule, I, II. Regenburg:Verlag Julius Klinkhardt, 1974.
Obras de Ratke:
Obras de RATKE utilizadas: 

Memorial von Franckfurt-am-Main (Memorial de Frankfurt)
Manuskripten von Gotha. (Manuscritos de Gotha)
Schprachkunst  (A Arte da Linguagem)
Anordnung der Schulstunden zu der neuen Lehrart Ratichii (Regulamentação do horário escolar para a aplicação da nova arte de ensinar).
Die Köthener Lehrordnungen zu der neuen Lehrart (Ordenamento de Ensino de Köthen para o novo Método de Ensinar)
Aforismos
Schuldieneramtslehr (Tratado de Administração Escolar)
Die allgemeine Verfassung der christlichen Schulen (Concepção Geral da Escola Cristã).








