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Dedicatória da 1ª edição2

A meus filhos,
Fabio, André e Amanda
e a todas as crianças do Planeta
que vão, ou um dia irão, à Escola.
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Dedicatória

À nossa filha,
Bianca Schmidt de Carvalho3,
e a todas as crianças em idade escolar,
na esperança de um
Renascimento da Educação.
Os autores
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PREFÁCIO À 1ª EDIÇÃO4

Foram exatamente dez anos de jornada, interações, observações, registros
e criações. Foram, também, dez anos de muito aprendizado, um aprendizado que
se auto-estimulava e que hoje se revela como um ponto de partida para algo
melhor.

Ao longo dos percursos feitos, uma palavra, uma frase ou atitude observada
era, às vezes, suficiente para desencadear uma espécie de descoberta. Como
num grande quebra-cabeça, cujo contorno total ainda não dava para conhecer,
cada pedacinho encontrado ia se encaixando, perfeitamente, revelando mais e
mais sobre o mapa de terreno tão incerto e tortuoso...

As coisas começavam a fazer sentido...

Dei conta, neste processo, que sempre estive na busca de respostas, para
um grande número de indagações: havia uma crise objetiva e também íntima, para
ser enfrentada. Reconheço, sem sombra de dúvida, que o desafio era e continua
sendo enorme!

O desenvolvimento dos capítulos do “E agora, Professor?” reflete os
caminhos percorridos e as vivências porque passei. Possíveis soluções
encontradas serão o resultado de uma busca sistemática à solução de problemas.
Neste âmbito esta é obra uma obra tecnológica e também científica, porque há

4

São Paulo, SP, 01 de junho de 1997.
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problemas abordados que conduziram a novos problemas e não a soluções
específicas. Mas o livro não pretende ser uma tese acadêmica.

Não é um texto que se constitua especificamente técnico, embora em
alguns momentos necessitou sê-lo. É, antes, uma conversa franca, de educador
para educador, sobre coisas importantes para nossa esfera pessoal e profissional,
em nosso cotidiano.

Cotidiano, mas nem tanto... Há coisas que, infelizmente, ainda não são de
domínio de muitos educadores e professores! Universalizar o conhecimento,
apreendido em cada parada, refletido, re-construído e tornado acessível ao leitor é
uma das missões que o livro se propõe a realizar.

Neste sentido é muito provável que ao ler este livro você, literalmente, se
sinta falando nele...

Como um caminhante atento (mas nem sempre muito cuidadoso!), guardei
na bagagem da memória (e nos mais diversos papeizinhos, caixas de sapato,
guardanapos de papel e por aí afora), situações e momentos especiais. Como não
re-compartilhá-los? Por que guardar algo que, de alguma forma, pode vir a ser
importante para nós, em algum momento?

Não..., decididamente isto não faria sentido! Além do mais, confesso que
me sinto como um fiel depositário de um valor que não me pertence, porque é de
todos nós.

Ouvi a tantos professores nesta caminhada, seus anseios e esperanças,
suas dores e suas limitações, mas deparei-me também com a sua saga!
Considero-me, por isso, motivado a transcrever, a partir de uma “leitura pessoal”,
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tudo aquilo que pude apreender das interações estabelecidas com eles,
principalmente a partir do início desta obra5.

A responsabilidade pelo que apresento é inteiramente minha!
De tudo que pude observar e registrar neste período, no entanto, nada
chamou mais minha atenção do que o seguinte fato: os principais problemas
vividos e enfrentados pro professores, em seu dia-a-dia são praticamente os
mesmos, em qualquer canto deste imenso país! Este dado é muito importante,
pelo menos por dois motivos:

1º - os educadores, conscientes ou não disso, estão ligados por um fio condutor
invisível que diz respeito ao universo de suas existências e problemática
profissional. Isso forma um corpo;
2º - possíveis soluções, encontradas para um problema específico, poderão ser
imediatamente estendidas ao conjunto de educadores que delas necessitarem.

O primeiro aspecto confere uma dimensão surpreendente e arrebatadora ao
problema educacional: é muito provável que efetivas mudanças no ensino e na
educação venham a se consolidar de forma irreversível no futuro, simplesmente
porque uma massa crítica de educadores passará a produzir (reproduzir?) a partir
de novos paradigmas. O segundo aspecto se refere a uma questão logística:
respeitadas as iniciativas de criação e expressão individual e coletiva é possível
que certas soluções metodológicas e tecnológicas venham a ser incorporada,
rapidamente, ao processo educacional, conferindo-lhe atualidade e notório
avanço.

Tal como marinheiro, em longa jornada pelo mar, enfrentei calmarias,
ventos favoráveis e desfavoráveis e todo tipo de tempestade. Mas posso dizer
5

Os textos que constituem o “E agora, Professor?” começaram a ser elaborados em 1987, dez
anos antes da publicação da 1ª edição da obra.
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que, mesmo nos momentos difíceis, o desejo de concluir esta obra foi muito mais
forte, algo semelhante ao sol que insiste em brilhar todas as manhãs, apesar de
algum mau tempo passageiro.

Devo agradecer as pessoas que direta ou indiretamente contribuíram (às
vezes sem saber), para a realização deste livro. A melhor maneira de fazê-lo é
reconhecer que este livro simplesmente não existiria sem elas.

Refiro-me a vocês, colegas educadores e alunos.

Sinto-me muito bem por trazer o “E agora, Professor?” à luz, após exatos
10 anos do seu início.

Muito obrigado e... boa leitura!

Prof. Cassiano
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Prefácio
(Abril/2004)

Em abril de 2003, ao finalizar a leitura da obra “E agora professor?”6
publicada em 1997 pelo Professor Cassiano Zeferino de Carvalho Neto, pude
verificar que a obra não fazia menção a referências bibliográficas.

Ao entrevistar o autor, compreendi que a obra, apesar de ter sido publicada
em 1997, havia sido escrita durante um período de 10 anos e que relatava a
vivência e a trajetória do mesmo. Ficou evidente que os textos ali relatados eram
de autoria de Cassiano que, através de sua sensibilidade e vivência educacional,
foi delineando alguns conceitos e em especial uma metodologia a qual chamou
minha atenção.

Ao longo das 240 paginas da obra original, comecei a destacar trechos e
falas e a fazer conexões, mais especificamente uma análise, e fui intuindo estar
diante de uma proposta pedagógica própria, a qual denominei “Pedagogia
Vivencial”.

Foi assim que Cassiano e eu começamos a delinear os pressupostos
teórico-metodológicos da Pedagogia Vivencial.

A obra original “E agora professor?” está com sua primeira edição esgotada
desde 2001. Nesta segunda edição, digital, além de apresentarmos os principais

6
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textos revisados da obra inicial, trazemos à tona duas novas importantes
reflexões: uma que se pauta na apresentação do estado da arte da educação,
onde através de um breve texto apresentamos o pensamento de alguns dos
principais autores que embasam as teorias pedagógicas contemporâneas e a
outra, num segundo momento reflexivo desta obra, que se dedica a apresentação
dos princípios teórico-metodológicas da “Pedagogia Vivencial”

Poderíamos ter citado vários outros autores, entretanto nos limitamos a
estar apresentando os sujeitos com os quais acabamos tendo uma maior
identificação,

enquanto

parceiros

para

o

diálogo

pedagógico.

Não

nos

preocupamos em estar apresentando estes pensamentos no intuito de classificálos como bons ou maus modelos, e sim resolvemos juntar-nos a eles em uma
mesa de debates acerca do que entendemos por educação.

Em nenhum momento tivemos a intenção de estar propondo um modelo
pedagógico revolucionário, mas nos preocupamos, antes, em estar sistematizando
nosso pensamento na direção de deixar explícito o fruto de nossas indagações e
reflexões. Enfim, apresentamos a síntese de nossas inquietações e possíveis
alternativas de respostas a estas demandas educacionais.

Convidamos o leitor e a leitora a ingressar conosco nesta segunda jornada,
respondendo a uma indagação provocativa e ao resgate de uma história: E agora,
Professor? – Por uma Pedagogia Vivencial.

Maria Taís de Melo
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1º CAPÍTULO

Um breve olhar Histórico
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CICLOS VITAIS

Falar de algo que nos é familiar pode ser, às vezes, simples. O dia-a-dia
conduz os acontecimentos a uma sedimentação, num acomodar de partes que
formam o quadro do cotidiano. Em pouco tempo tudo está dentro do “normal” e
nada resta fazer a não ser perder de vista o contraste dos fatos que um dia foram
relevantes e que hoje repousam sobre a pilha da normalidade.

O tempo passa e as coisas “são o que são”. Gerações e gerações
acostumaram-se a estruturas sedimentadas que são seu próprio alicerce,
verdades incontestáveis, modelos indiscutíveis.

Ocorre, no entanto, até onde se pode vislumbrar, que no universo tudo
apresenta um ciclo vital próprio. No seio da mesma tese que embalou e serviu a
gerações, pode ser encontrado o germe de sua negação. Busca-se assim uma
nova resposta ao conflito gerado pela tese e antítese, podendo-se chegar a uma
síntese, um novo modo de se ver e fazer as coisas.

Um processo dialético?

É provável.

O fato é que os sujeitos arraigados à “tese antiga” talvez não consigam
atingir o nível de síntese emergente da crise; negarão os fatos e não conseguirão
vislumbrar o alcance do novo. Mas, na outra ponta do fio, descobre-se ser
www.ifce.com.br
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impossível perpetuar a tradição e uma ruptura é iminente: é a autoria de uma nova
síntese que, apesar de nova, já nasce com o destino de um dia sucumbir ou ser
um caso particular de uma concepção mais abrangente de mundo.

Diante de tais contextos o que se pretende é um repensar sobre os
modelos educacionais ao longo da história, como nossas ações poderão ser
orientadas e dirigidas para se constituírem em apoio a esta relevante postura? Em
que medida a ética, a cidadania e a diversidade humana refletem os padrões de
uma sociedade voltada para a educação?

Para que as ações possam nos conduzir na direção e no sentido dos
objetivos que desejamos alcançar será preciso, antes, ler nossa própria História
recente e a partir de novos referenciais observar os fatos, refletir sobre eles,
reavaliar estratégias e, por fim, investir na construção de soluções viáveis.

Esta obra se debruça sobre estas e outras questões que consideramos
fundamentais para a Educação, culminando na apresentação de uma Pedagogia
das Vivências, denominada Pedagogia Vivencial.
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UMA BREVE RETROSPECTIVA HISTÓRICA

Há apenas algumas décadas o ambiente social em que se desenvolvia o
processo educacional era outro, bem diferente do atual.

Como sabemos, as profissões liberais eram os principais alvos visados pela
classe média ascendente que buscava oferecer a seus filhos uma formação
acadêmica que, via de regra, ela mesma não tivera. Este aspecto era reforçado
por duas razões importantes, a saber: estatus, como garantia de uma mais
elevada posição social e compensações financeiras, proporcionadas pela
profissão. Até então o universo de profissionais liberais era restrito, evidenciando
fortes diferenças sociais.

Gerado às pressas, para atender a uma demanda crescente de “busca pelo
canudo”, começava a nascer o ensino massificante e massificado, “pasteurizado”,
anacrônico, esvaziado e sem alma.

Em duas palavras: sem vida.

Nesta verdadeira correnteza expansionista, se descobriu não haver a
possibilidade de se encontrar professores e profissionais ligados à educação em
número suficiente para atender à demanda crescente. Neste ponto tem início um
processo de empobrecimento do nível qualitativo da educação.
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Dizemos que “o nível caiu” e afirmamos isso a todo o momento. Mas,
podemos realmente culpar alguém, especificamente, por isso?

Provavelmente, não.

Realmente, as coisas não acontecem somente por acaso. A trama social
das quatro a cinco últimas décadas traçou os caminhos que nos conduziram até
aqui. É preciso que não percamos o referencial histórico a partir do qual
poderemos elaborar uma reflexão consistente acerca dos problemas, e também
das oportunidades, que hoje temos diante de nós.

Com o intuito de ampliar as possibilidades de nossas ações no presente,
visando mudanças importantes num futuro muito próximo é que buscamos
destacar alguns aspectos de nossa História recente.

Como vemos são inúmeros os desafios, mas não tantos e tão grandes que
não possam ser devidamente equacionados e encaminhados.

Vale a pena tentar?
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O APOSTILISMO

A partir da década de 60, o aumento da demanda por vagas nas
universidades públicas gerou o início de uma vigorosa ação preparatória para os
vestibulares que viria a ser realizada, principalmente, pelos cursinhos.

O problema central dos cursinhos era, e de certa forma continua sendo,
ampliar, aprofundar e tratar de um notável conjunto de informação e
conhecimento, num período de tempo muito reduzido, em relação à duração da
Educação Básica.

Levando em conta que, em geral, o currículo do ensino médio é
desenvolvido ao longo de três anos letivos e que o período de preparo nos
cursinhos varia entre nove, seis e três meses em programas extensivos, semiextensivos e intensivos, respectivamente, como compatibilizar então esses
intervalos de tempo tão díspares? Como compactar três anos em seis meses, ou
menos, buscando dar conta da missão de “preparar” o aluno para enfrentar um
exame vestibular?

Uma das saídas para este desafio foi encontrada com a construção de uma
tecnologia, desenvolvida no início do século XX, chamada de Apostilismo. Mas, o
que é mesmo uma Apostila?

www.ifce.com.br
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A – post – illa: nota breve, ou complemento, à margem de um texto
qualquer; notas resumidas de lições e aulas professadas nos estabelecimentos de
ensino.
A origem da palavra Apostila estrutura-se, portanto, em: illa – dedução,
conclusão, inferência e em post – após, depois. Poderíamos dizer: “aquilo que foi
escrito, registrado, posteriormente a um fato ou processo.”

Relendo o significado de Apostila vemos que sua estrutura se fundamenta
numa organização da informação de modo a enfatizar notas finais e conclusões
acerca de teorias e informações, de caráter geral e específico.

Historicamente, a técnica do apostilismo, por condensar e registrar
estritamente o necessário ao ensino-aprendizagem, permitiu a produção de um
material de apoio às aulas capaz de responder ao problema de limitação de
tempo, apresentado anteriormente. Associe-se a isso a organização em módulos,
aulas ou temas de modo a uniformizar ações e garantir o cumprimento do
programa nas unidades de um mesmo cursinho, espalhadas fisicamente numa
mesma cidade, estado, ou país.

Se, por um lado, a técnica do apostilismo vinha para resolver um problema
logístico e definindo uma metodologia, isto é, um caminho próprio, por outro
podemos questionar o impacto educacional que esta concepção potencializava.
De fato, o modelo educacional inaugurado pelo apostilismo propiciava a gestão de
processos de ensino-aprendizagem calcados na “decoréba” ou, quando muito,
alicerçados numa lógica interna precisa, mas totalmente desvinculada das
vivências pessoais do aluno e, ainda menos, de seu cotidiano cultural.

Não havia, portanto, dentro da perspectiva fornecida pelo apostilismo, a
dimensão de uma metodologia que permitisse ao estudante a formação de noções
www.ifce.com.br
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ou a construção de conceitos: não havia vivência, enfim. O que se objetivava era
essencialmente a informação pronta, compactada, otimizada e... Inquestionável.

De forma decorrente, nesta concepção educacional se elimina a reflexão
ativa, o fazer e o criar, partindo-se diretamente para o “post”, isto é, a inferência
final, o resumo da teoria, abandonando-se por completo os processos que deram
origem às construções dos conjuntos de conhecimento das áreas e componentes
estudadas.

Analisando a origem da palavra e o conceito que o Apostilismo emprestou à
produção de publicações dirigidas a atender às necessidades iniciais dos
cursinhos, podemos refletir acerca de implicações que estes produtos e sua
utilização em ensino-aprendizagem tiveram no curso da Educação em nosso país
e que será objeto de outras e mais profundas considerações ao longo desta obra.

O aspecto que diretamente diz respeito às escolas se traduz por
desdobramentos de ordem conceptual e estrutural, com conseqüências muito
sérias para a Educação e os modelos gerados e operacionalizados nas últimas
décadas. Ocorre que ao longo do processo descrito e que se intensifica a partir da
década de 60, começa a se criar um dogma que passa então a ser aceito sem
questionamento e que chamaremos de “dogma do vestibular”.

Por “dogma do vestibular” queremos dizer da criação implícita de um critério
de “qualidade de ensino” o qual, em linhas gerais, estabelece que:

“A boa escola é aquela que põe o aluno da Faculdade, sem que o
mesmo tenha que fazer o cursinho.”

Esta crença foi se sedimentando de tal modo no imaginário da sociedade
que as escolas passaram a idealizar suas ações visando atingir tal objetivo
www.ifce.com.br
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magnânimo. Mesmo quando os projetos pedagógicos procuravam se fundamentar
numa dimensão humanista da formação do estudante, chegava o ponto no qual a
febre do vestibular se manifestava e com ela as angústia das escolas, das famílias
e dos próprios estudantes, visto que era chegada a hora de enfrentar, enfim, se
preparar para o exame vestibular.

Enquanto isso, e falamos dentro de uma perspectiva histórica e portanto
dinâmica, as escolas tendiam a se ajustar às expectativas sociais mencionadas,
criando para si, enquanto instituições, um conflito fundamental. Uma vez que não
sabiam ao certo como responder àqueles novos desafios, havia a poderosa
expectativa gerada pelo dogma do vestibular. Em meio às incertezas e
desconhecimento ainda das possíveis soluções aos problemas enfrentados,
oscilavam não-harmonicamente e geravam uma crise de identidade institucional:
afinal, o que somos e para que existimos enquanto escola? Quais são nossos
papéis sociais? Informar ou “formar”? Enfim, o que fazer, por onde e como seguir?

Em meio a este contexto, repleto de surpresas nem sempre agradáveis, a
promulgação da Lei 5692/71, cujo teor e desdobramentos sócio-educacionais já foi
amplamente analisado por diversos autores, viria trazer uma imposição
praticamente descabida, através da obrigatoriedade de um ensino técnico
compulsório, concebido a partir de interesses inconfessáveis pela ordem
econômica internacional e determinando, assim, um modelo educacional que,
criticamente, recebeu o estigma de tecnicista.

Ao tentarmos compreender as implicações daquela lei para a Educação,
vemos que houve, em tese, a preocupação em se profissionalizar o ensino. Eis a
intencionalidade de gestar uma escola para a operacionalização do conhecimento,
na tentativa de torná-la voltada a atender às demandas de mercado, numa época
em que as Telecomunicações no Brasil eram implementadas sob os auspícios das
doutrinas de crescimento econômico e segurança nacional, amparada sob fortes
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entradas de capital estrangeiro. Uma das condições indispensáveis para isso era
equipar os laboratórios, com todos os recursos necessários à consecução do
projeto.

Apesar das pressões exercidas pelo governo, em pouco tempo se percebeu
que os ideais da escola tecnicista esbarrariam numa dificuldade ainda maior e que
se mostrou intransponível: a formação do professor. Simplesmente, o sistema
educacional não dispunha de potencial humano especializado para a gigantesca
tarefa que a lei obrigava e havia também a questão de financiamento e obtenção
de recursos para compra de equipamentos e implantação de laboratórios e outros
recursos, investimentos que as escolas privadas não queriam fazer e que as
públicas, salvo excessões, não tiveram as mínimas condições de realizar. Tais
aspectos somaram-se, no decorrer do tempo, aniquilando totalmente a viabilidade
daquele modelo educacional.

Em alguns anos houve um relaxamento da lei enquanto as escolas privadas
gestavam um outro modelo, muito mais interessante para sua permanência e
sobrevivência, como empresas educacionais. Para as escolas públicas, exceto em
circunstâncias mais ou menos aleatórias, o “andar da carruagem” continuava o
mesmo, das décadas de 30, 40, 50 e 60, embora experimentassem um
crescimento numérico vigoroso, praticamente por todo o país.

Mas, voltemos à trilha principal: estamos finalizando a década de 60. O
paradigma da “Educação para o Vestibular” (como se prestar exame vestibular
fosse o único objetivo da Educação!) continuava a tomar corpo. Antigas obras que
há tempo atendiam às necessidades de estudantes e professores, com textos de
formação apoio e desenvolvimento, começaram a se tornar incompatíveis diante
da nova realidade.
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Por outro lado, as escolas públicas começavam rapidamente a perder
terreno para as particulares que proliferavam surpreendentemente, a cada ano.

Aulas “práticas” que envolviam atividades e vivências iam dia-a-dia
desaparecendo

sendo

substituídas

simplesmente

por

aulas

unicamente

expositivas . O modelo professor-aluno-lousa-giz se fortaleceria como nunca,
afinal era barato, “simples” e exigia uma logística primária. Mais alunos, maior
demanda por vagas, maior faturamento, mais escolas, necessidade de mais
professores, a maior parte deles ainda estudantes ou não graduados, e o início de
um velocíssimo processo de simplificações metodológicas: a era do professoraluno-lousa-giz” se institucionalizava rápida e irrefletidamente.

O modelo não estava completo, no entanto. Para atender às expectativas e
necessidades

dos

novos

tempos

eram

necessárias

publicações

que

expressassem e consolidassem os novos paradigmas.

Foi então, por essa época, que o livro didático começou a ser escrito no
formato de apostila.

Nasceria, a partir daí, um gigantesco mercado editorial que, desde a
década de 1970, continua crescendo a cada ano no país e hoje conta com a
participação de grandes empresas internacionais, muitas das quais adquiriram
editoras nacionais.

As inúmeras publicações foram sendo cada vez mais aprimoradas e as
antigas apostilas dos cursinhos se transformaram em magníficos livros didáticos.
Como as vivências diretas não eram viabilizadas, pelas razões expostas, e dar
aula era “dar aula diante dos alunos tendo por fundo o quadro-negro”, os livros
procuravam emprestar um colorido especial às matérias. Mas, isso não se deu de
um salto. Durante muitos e muitos anos o livro didático era sem ilustração, árido,
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dando conta dos “conteúdos” que deveriam ser “ensinados” aos alunos. Será
somente a partir da década de 1990 que os livros começam a ganhar farta
ilustração colorida, afinal a crítica por uma educação não tão formalizadora e
propedêutica começava a ganhar dimensão no país, ainda que de modo muito
discreto.

O modelo educacional que estamos identificando avança célere e produz
seus resultados e contradições. Neste panorama se começa a perceber que
poderia haver um “novo caminho” a ser construído: transformar o modelo dos
livros didáticos, que agora carregavam valor adicional relativamente às antigas
apostilas, e organizá-los num amplo conjunto que abrangesse toda a educação
básica, de preferência desde a primeira série do ensino fundamental até a última
do ensino médio. Nascia, assim, um novo modelo de publicação, os sistemas
apostilados.

Na verdade, os sistemas apostilados vinham sendo fornecidos ao mercado,
desde sua origem na época de fundação dos cursinhos. Com o crescimento do
mercado editorial, de um modo geral, os sistemas apostilados ficaram mais
restritos às suas escolas de origem. No entanto, nesta nova fase que se inaugura
vigorosamente a partir da décadas de 1990, o número de editoras que fornecem
sistemas apostilados crescerá espetacularmente no Brasil.

Mesmo diante da aparente diversidade de opções de sistemas apostilados
que se pode atestar no país, e das vantagens que prometem oferecer, uma
questão continua sem resposta: a quantas andam as vivências proporcionadas
pelas escolas, mediadas pelo educador e compartilhadas pelos estudantes?

Se é certo que boas publicações agregam valor efetivo aos processos
educacionais é certo também que a educação deveria buscar superá-las na
dimensão das vivências que, essencialmente, foram as fontes culturais que ao
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longo do tempo geraram o conhecimento que hoje é apresentado como aceito e
passível de ser reconstruído pelas novas gerações.

Neste sentido, podemos dizer que propomos um processo de resgate, mas
não simplesmente um resgate do que está pronto, pois isto já tem em abundância.
Propomos um modelo que leve seriamente em conta a responsabilidade social da
escola, desta escola vive em contato diário com o novo: cada estudante que para
ali se dirige é um sujeito social em construção.

É nesta perspectiva que se espera da Educação não só o conhecer, mas o
fazer e o criar, na dimensão de uma Pedagogia Vivencial.
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CAOS OU CONSTRUÇÃO?

O contexto circundante à escola, como vimos, se alterou tanto nas últimas
décadas que tem provocado o sucateamento de conteúdos escolares, numa
velocidade impressionante.

A revolução causada pela informação abundante e à disposição do cidadão
através dos meios de comunicação e da informática colocou em cheque e em
choque o modelo de educação baseado na informação verbal e puramente
simbólica. Não há como a escola competir com qualidade em amplitude de
informação baseando-se, única e exclusivamente, na pessoa do professor.

Impossível!

O modelo que ainda hoje a escola tenta manter, quase ao custo da vida do
professor, se tornou de tal modo inadequado dentro da nova realidade social que
acabou por gerar uma dolorosa crise de proporções nunca vistas. Tal contexto
leva-nos à questão: o que fazer?

O primeiro passo é se dar conta do que está ocorrendo. Se há de fato uma
crise que sugere riscos, ela também pode significar oportunidades e mudanças.
Mas para responder de modo a superar as dificuldades vividas, dedicando-nos à
criação de novos modelos e novos paradigmas, é preciso conhecer bem o
problema com o qual se está lidando. Isso reclama uma leitura cuidadosa do
contexto educacional.

Diante dessas considerações vivenciamos um dilema e também os riscos
que qualquer escolha implica: o que é relevante, de fato, para a constituição da
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plena cidadania que vive um momento de rápidas e profundas mudanças, nas
diferentes esferas da sociedade?

Esta questão pode nos mostrar que o desafio apresentado vai muito além
do imediatismo de um “aqui e agora”. Estamos diante de um momento particular
em que as contingências históricas delineiam os contornos de um novo tempo.
Mas, nossas ações diárias determinam a magnitude das próprias possibilidades
de mudança: as micro-estruturas educacionais refletem aspectos essenciais das
macro-estruturas sociais.

Eis uma revolução que não está a caminho, porque já chegou e vem
produzindo mudanças profundas, apontando para novas concepções conceituais,
gerando novos modelos de economias, tecnologias, comunicações e sociedades,
enfim.

Portanto, alertem-se educadores! Vivemos, muito provavelmente, um ponto
de descontinuidade provocado pelas novas concepções de homem e de
sociedade, emergentes. Tais aspectos suscitam a criação de novas linguagens,
novos formatos de comunicação, novos valores e paradigmas. Como, geralmente,
em todas as vezes que modelos ruíram pela chegada de novos paradigmas, o que
hoje nos parece ser um caos nada mais é do que o reflexo de todas as
transformações que estão em andamento.

A Educação, como fenômeno social, não está fora deste contexto.
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ÉTICA CIDADANIA E DIVERSIDADE HUMANA: PARA ONDE SEGUIR?

Nos últimos cinqüenta anos, como vimos, definiu-se um quadro político e
social que moldou profundamente filosofias e práticas educacionais em nosso
país. A maioria dos professores, hoje atuantes no magistério, tiveram sua
formação profissional consolidada entre as décadas de 60, 70, 80 e 90.

É certo que reflexões pertinazes e por vezes agudas ergueram-se ao longo
deste período de conformação do modelo que hoje aí está. Não faltou quem
alertasse para a inconsistência e para o absurdo que certas práticas educacionais
poderiam representar para o educando. A Educação massificante e massificada
não contribuiu para a consolidação da cidadania, antes a negou sistematicamente.
O aluno foi tão somente “mais um” nos bancos escolares.

Mais especificamente, no âmbito do Ensino das Ciências, teses refletiram o
desconforto e o descalabro de um ensino calcado na pura “decoreba” de conceitos
e fórmulas quando era o caso. Acreditou-se por muito tempo, e ainda acredita-se,
lamentavelmente, que é viável “passar” conceitos aos alunos.

Ora, conceitos não se “passam”! Conceitos são formações estruturais de
caráter íntimo construídos pelo sujeito a partir de vivências em processos
problematizadores. Conceituar, portanto, não se reduz a dar nome ou atribuir
funções às coisas, pois isto é nominalismo ou funcionalismo apenas. Conceituar é
construir o mundo, a partir das crenças que dele se possui. Isso tem a ver com
pensar, um pensar que se consolida na ação do sujeito.

Por conta da força das práticas educacionais instaladas, as reflexões e
propostas de revisão que chegaram, ao longo das últimas décadas, ao seio da
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Educação não obtiveram a repercussão desejada e hibernaram, quando não
foram definitivamente descartadas.

É importante que percebamos, com a melhor clareza possível, o contexto
em que nos constituímos enquanto educadores, as crenças e obrigações que nos
embalaram e como, ainda hoje, estamos atuando em nosso cotidiano escolar.

Um dos pontos centrais a serem firmados diz respeito ao caráter de
reprodutibilidade de posturas que encerram práticas pedagógicas. Em geral
reproduzimos aquilo que aprendemos: educação estática e reprodutora, ensino
estático e reprodutor. Talvez, pior ainda: “Ensina-se o que se aprende, perdem-se
vírgulas e assim ensina-se menos; novas vírgulas perdidas e ensina-se menos
ainda e ainda menos depois, de tal modo que ao final de algumas gerações o que
foi construído, o que restou?”

Realmente! Hoje o quadro que temos diante de nossos olhos mostra com
perfeita clareza a verdade refletida na afirmação anterior. Houve até momentos
que se acreditou (imagine!) que a chave para o sucesso cognitivo, isto é, para
“aprender”, estava em se conseguir apresentar nos livros um “resumo muito bem
elaborado”. Era, por assim dizer, a tentativa de simplificação da simplificação... O
resultado? Basta lembrar: desastroso. O aprendizado não reside na simples
redução e organização de conteúdos tendo em vista a banal memorização dos
mesmos.

Este quadro tem afetado não somente a qualidade de ensino em nosso
país, mas também interferido de forma surpreendente no processo de formação
profissional do educador. Uma das mais perversas conseqüências do modelo
educacional, que diariamente praticamos e perpetuamos, diz respeito ao desgaste
físico e emocional que nos impomos, ao precioso tempo perdido por nossos
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alunos e aos baixos índices de remuneração e oportunidades profissionais
oferecidas.

Será possível reverter este quadro? Será possível encontrar prazer diário
naquilo que se faz, mesmo que “aquilo” seja mediar o ato educativo? Será viável
obter uma receita mensal digna? Será possível enfim, reverter efetivamente este
processo? Existe alguma probabilidade de que isso venha a ser possível, num
espaço de tempo relativamente curto? Que implicações as tecnologias
emergentes voltadas a Educação podem significar em termos de oportunidades
profissionais emergentes em nossas carreiras? E por falar em carreira, haverá
possibilidade de se estender o horizonte profissional de um professor? Um
professor nasce, vive e morre de lecionar? Não haverá outros caminhos possíveis
de serem abertos e trilhados? Como encarar este momento precioso e desafiador
pelo qual passamos? Como ficar indiferente a tantas coisas, a tantos desafios?

Estas questões são, essencialmente, de natureza ética e se conectam as
dimensões da cidadania, numa perspectiva complexa que diz respeito à
diversidade humana, nossa apropria diversidade.

Ao educador está reservada a valiosa oportunidade de se superar e,
consigo, fazer avançar a educação e seus modelos. Esta é, em essência, uma
atitude de natureza ética que tem por meta contribuir eficazmente no processo de
formação da cidadania de seus alunos e orientandos.
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A EVASÃO DOS MAIS EXPERIENTES: MAIS UM PROBLEMA ÉTICO.

O momento pelo qual passa a educação pode produzir duas conseqüências
concretas: desvalorização do profissional e baixa remuneração. Sob estas
condições fica muito difícil suportar as pressões internas, oriundas de uma
pedagogia desgastada e desgastante e, externas, onde o fator financeiro leva o
profissional ao limite de sua subsistência.

Como se não bastasse a degeneração pela qual a Educação está
passando, a perda de profissionais só tende a piorar, ainda mais, esta
delicadíssima situação.

Aos mestres, colegas que chegaram ao limite de sua paciência e condição
de sobrevivência, que nossa palavra de desconforto possa suscitar não a revolta,
mas sim, uma reviravolta. Apesar do trocadilho, estamos falando sério: mesmo
diante de tamanha tormenta podemos somar esforços para mudar, efetivamente, o
contexto. Mas para que isto aconteça é preciso, indispensável mesmo, que
tenhamos claro que passamos por um momento singular na História da Educação.
Atravessamos um período de crise de paradigmas na Educação. Isto pode
significar que não vamos resolver velhos e novos problemas com velhas fórmulas;
o momento exige ousadia e avanço na construção e aplicação de novos
paradigmas, produzindo novas soluções.

Convém ainda lembrar que o processo de formação de um educador, de
um professor, de uma professora, não se dá da noite para o dia! É preciso que se
tenha isso em conta. Para os ingressantes na carreira se colocaria a oportunidade
de garantir um processo de formação atualizada e de forma que os mesmos
estariam se preparando para o pleno exercício da atividade docente. Mas, e para
aqueles que já estão em exercício?
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Cursos de formação continuada para educadores, realizados de forma
freqüente e consubstanciados nos referenciais definidos por novos paradigmas,
provocariam um enriquecimento cultural e profissional maior tendo em vista um
processo de formação contextualizada e consistente.

Há incalculável desperdício de cérebros e energia por não estarem à
disposição nestas realizações de caráter fundamental. Eis aí, a grandiosa tarefa
que, neste momento, poderia contar com a colaboração de educadores mais
experientes.

Mas também institutos e empresas especializadas na área de consultoria
educacional poderão colaborar, de forma surpreendente nesta missão, abrindo
novos mercados de trabalho para profissionais, em atividades especializadas, a
exemplo do que se faz, há décadas, em empresas não educacionais.

Busquemos encontrar saídas que não sejam fugas ao desafio. Dificuldades
existem para serem superadas. Não esperemos que as coisas aconteçam de cima
para baixo e nos cheguem prontas, na bandeja, porque a desilusão espreita esta
vã esperança...

Que tal arregaçar as mangas e recomeçar?

Afinal a vida não é um perene recomeço? Dispor-se a recomeçar é construir
um caminho para a renovação.

Efetivas mudanças educacionais estão, literalmente, nas mãos dos
educadores, porque que são eles que colocam a grande “máquina educacional”
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para funcionar e hoje ela carece não só de técnicos, mas, principalmente, de
artistas que a humanizem e a transformem, de sucata em pão.
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EDUCAÇÃO EM CRISE

Educação em crise.

Crise de identidade evidenciada pela forte rejeição que experimenta por
parte dos estudantes; crise de valores, pois se questiona sua validade e utilidade;
crise de objetivos, porque não se mostra capaz de responder aos desafios de seu
tempo.

Crise.

Institucionalmente as escolas são responsáveis pela promoção da
educação formal e a rede escolar pública e privada tem crescido nas últimas
décadas. Esta proliferação resulta, em parte, de uma elevada expansão
demográfica e também do caráter emergencial que a escola presta à sociedade,
servindo como núcleo comunitário aos grupos de baixa renda, oferecendo
merenda escolar, prestando serviços odontológicos e até médicos, conforme o
caso.

Apesar de sua magnitude milhares de crianças em idade escolar, oriundas
de famílias de baixa renda estão fora da escola. Por outro lado, a evasão escolar é
um pesadelo que atormenta e desafia o governo, permanentemente. Gestões
sucedem-se e o quadro observado parece cada vez mais desolador, em certos
aspectos.

Há causas conjunturais, estruturais e históricas que justifiquem a existência
de uma crise? Sem dúvida, existem. Mas e o que pode a Escola contra elas, de
imediato?
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Mudanças profundas em estruturas são por vezes possíveis através de uma
integrada ação social que contemple as diversidades humanas, atendendo às
necessidades da sociedade em geral. Podemos, contudo, procurar e encontrar
soluções para os problemas mais imediatos que vem exigindo nossa atenção.

As atuais condições de contorno da Educação produzem efeitos subjetivos
nos educadores, tais como uma forte sensação de impotência, angústia
profissional, desalento e baixa auto-estima.

É como se mais nada pudesse ser feito...

Indisciplina em sala de aula, desatenção sistemática dos alunos, baixo
aproveitamento do ensino, propriamente dito, altos índices de desistência e
reprovação são algumas das conseqüências instantâneas e palpáveis da crise
pela qual passa a Educação.

Para agravar mais ainda a situação, deparamo-nos com as precárias
condições de trabalho do profissional da Educação: salas de aula lotadas, baixa
remuneração, excessiva carga de trabalho, esgotamento físico e principalmente
emocional. Ausência de perspectivas de desenvolvimento profissional e rotina são
outros aspectos negativos também fortes e presentes.

Por sua vez as escolas, como instituições de ensino, não estão de forma
alguma livres dos efeitos da crise. Diariamente vêem desgastada sua imagem que
já se estigmatiza com o estereótipo do lucro, quando particulares, ou do descaso,
quando públicas, o que não corresponde, necessariamente, à realidade.

Incapaz de acompanhar o ritmo de evolução dos meios contemporâneos de
comunicação, museifica-se.
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Por fim a escola, desarticulada e cega, cumpre currículos inadequados,
completamente desvinculados da realidade e por isso deixa de atender às
mínimas expectativas de sua clientela, perdendo espaço vital.

É imediato perceber que a crise da Educação, pelo menos no momento,
causa sérios prejuízos a todas as partes envolvidas: profissionais, estudantes,
escolas, enfim, para toda a sociedade.

Será que em meio a tantas contradições e dificuldades haveria algum
caminho novo a ser trilhado? Existiriam possibilidades, ainda pouco conhecidas,
que transfeririam o poder de decisão e ação, dos rumos da Educação,
significativamente para as mãos do Educador? Em que medida o modelo
educacional depende da ação individual, multiplicada pela multidão notável de
profissionais envolvidos com sua viabilização diária? E o que significa investir
anualmente, energia e tempo numa massa de mais de 50 milhões de alunos?

Estas e outras questões precisam ser eticamente refletidas, levando em
conta os aspectos de uma cidadania que contemple a diversidade humana.

E agora, Professor?
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2º CAPÍTULO

Metodologias e Tecnologias
Vivenciais
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AFINAL, O QUE É TECNOLOGIA EDUCACIONAL?

Nunca se falou com tanta freqüência, e de modo tão genérico e impreciso,
em tecnologia educacional.

Com a chegada da informática nas escolas, uma expectativa tornou-se
crescente: os computadores finalmente vieram para revolucionar o ensino?

No entanto, ao longo dos últimos - e poucos! - anos que temos de
experiência com as mídias e software disponíveis fomos descobrindo, muitas
vezes a duras penas, que não basta ter computadores e software na escola: é
preciso algo mais, inclusive de natureza diferente desta mídia, por mais versátil
que ela possa parecer à primeira vista, para que se produzam ganhos
significativos nos processos educacionais, contando com tais recursos.

A imprecisão e impropriedade como a que se verifica na nomeação de um
conceito como o de Tecnologia Educacional não é meramente uma questão
semântica. Passa, afinal de contas, a se constituir em um reducionismo,
obstruindo possibilidades efetivas na elaboração de aulas e processos
educacionais mais consistentes e ricos.

Uma parte de tudo aquilo que não é tecnologia educacional.

Computador não é tecnologia educacional. Software não é tecnologia
educacional. Livro não é tecnologia educacional, e apostila também não. Sala com
computadores PC, com ou sem ar condicionado, não é tecnologia educacional.
Discurso

sofisticado

não

é,

necessariamente,

Tecnologia

Educacional.

Videocassete não é tecnologia educacional também, nem o enferrujado projetor
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de slides que quase ninguém mais usa. Giz e apagador não são tecnologias
educacionais em extinção, nem o pobre quadro-negro também o é...

Afinal, então: o que é tecnologia educacional?

Tecnologia Educacional ou Tecnologias Educacionais: apenas uma
questão semântica, ou o estado de criação e aplicação de uma arte?

Vamos descobrir algumas possíveis respostas a esta pergunta, ao longo de
nossa jornada. Neste momento vamos propor uma questão para você, leitor (a).

Suponha que durante o final de semana tenhamos nos deparado com o
seguinte problema:

“Durante uma visita ao sítio de alguns amigos somos incumbidos de acender o
fogo para a churrasqueira. Já nos informaram onde está o álcool, a lenha e o
fósforo. Por ser um dia de outono, venta forte. Apesar disso, vamos
animadamente cumprir a importante e prazerosa missão, mas... tentamos acender
o fogo de um jeito, e não conseguimos! Tentamos de outro e... também não
conseguimos. Começamos a ficar incomodados e, já meio sem jeito, alguém nos
pergunta se está tudo bem e dizemos que sim. Mas o vento continua soprando
forte e o fogo não pega!. Agora já estamos impacientes. Como resolver o
problema, efetivamente?”
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Assim como nós, todas as vezes que alguém se depara com um
problema – a menos que simplesmente o abandone – tende a buscar para ele
alguma solução. Provavelmente devemos ter imaginado o que teria de ser feito
para acender o fogo para o churrasco, apesar do forte vento dificultar nossa
intenção. É possível que tenhamos pensado numa forma de envolver o carvão
com jornal, proteger a chama do fósforo, perguntar para o dono da casa se
havia álcool na forma de gel, enfim, tentamos e encontramos pelo menos uma
solução satisfatória, embora não única, para o problema de dar início à queima
do carvão.

Utilizamos o exemplo acima para destacar que quando criamos uma
solução para um problema construímos conhecimento. Se a solução mostra-se
eficaz, para um número significativo de casos semelhantes, então estamos
diante de uma tecnologia! O conhecimento é produzido como resposta a um
problema, como menciona Gaston Bachelard7, em sua obra O novo espírito
científico. Uma tecnologia é uma solução elaborada que pode ser aplicada em
situações-problema semelhantes. Assim já temos uma primeira pista e
referência: tecnologia pode ser entendida como um sinônimo para solução,
solução que pode ser aplicada a um problema ou a um conjunto deles.

Podemos também começar a perceber através deste simples exemplo
que uma tecnologia está vinculada à solução de um problema e esta solução
produz conhecimento. Deste modo – estamos buscando aqui apresentar o
tema com simplicidade, embora fugindo de simplismos – é freqüente acontecer
que o conhecimento científico, produzido como resposta a um dado problema
acabe por estimular a criação de aplicações, viabilizadas através de novas
tecnologias, isto é, soluções. A invenção da válvula eletrônica, por Lee de
Forest, em 1905, por exemplo, foi a base para a criação do rádio que ocorreu
poucos anos depois. O problema de enviar mensagens a grandes distâncias e
de modo muito rápido foi resolvido pela tecnologia das radiocomunicações. Do
7

BACHELARD, G. O novo espírito científico. Editora Tempo Brasileiro, Rio de Janeiro. 1968
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mesmo modo, a lógica binária criada por Charles Babage, por volta de 1860,
seria a base para a tecnologia da computação quase cem anos depois, tempo
em que ninguém pode disso suspeitar.

Neste ponto nos enriquecerá conhecer e refletir sobre a etimologia da
palavra Tecnologia: tecn(o) do grego techno – de téchné ‘arte ou habilidade’,
que se documenta em alguns compostos formados no próprio grego (como
tecnologia) e em muitos outros introduzidos a partir do século XIX na
linguagem erudita; logia - log(o) derivado do grego ‘palavra, estudo, tratado,
conhecimento’8.

Pelo exposto, podemos inferir que uma tecnologia é uma solução, dentre
outras tantas possíveis, a um dado problema ou conjunto deles. Portanto já
começamos a perceber que não existe uma única tecnologia educacional, mas
tecnologias, isto é soluções resultantes do enfrentamento de problemas.
Tecnologia também denota, como a origem grega do termo referencia, o
conhecimento de uma arte e será esta, para a Educação, a definição que
melhor nos servirá de base para uma nova concepção operacional.

Tecnologia: aproximações sucessivas podem alcançar um ideal?

Para Thomas Alva Edison chegar a um tipo de filamento de lâmpada que
não se queimasse muito rapidamente, por excessivo aquecimento devido à
passagem de eletricidade, foi preciso levar em conta dois aspectos centrais:
primeiro, retirar uma significativa quantidade de ar de dentro da ampola de
vidro, já que o ar, por conter oxigênio, favorece a combustão; segundo:
encontrar uma composição química que permitisse uma durabilidade bem
maior do filamento, já que nas primeiras tentativas ele se queimava em poucos
minutos. Eram esses os dois problemas básicos para serem enfrentados.

8

CUNHA, A. G. Dicionário Etimológico Nova Fronteira da Língua Portuguesa. Editora Nova
Fronteira. São Paulo, 1982.
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Edison

buscava

por

soluções;

ao

encontrá-las

estaria

produzindo

conhecimento e conhecimento é a base para a criação de novas soluções,
novas tecnologias.

Após mais de duas mil tentativas frustradas, porém não menos
importantes na medida que o erro aproximava-o cada vez mais do acerto ele e
sua equipe de trabalho chegaram a um ponto, o mais próximo possível do
ideal: o filamento permanecera aceso por mais de 12 minutos! Estava criada a
primeira lâmpada, e também se criava com ela a tecnologia de sua produção,
ainda que em caráter artesanal.

Uma tecnologia, em geral, conduz a soluções, as mais próximas
possíveis daquilo que se pretende resolver, do ideal digamos. Esta é uma das
razões pelas quais até hoje, ao longo da História, não se conheceu uma
tecnologia definitiva, pois que ela se aproxima cada vez mais do ideal.

Ao que parece não existe tecnologia absoluta, completa ou definitiva;
sempre tem sido possível alcançar soluções cada vez melhores – no sentido de
serem mais próximas da solução ideal de um problema – e esta característica
central tende a permanecer. A partir do momento em que a primeira lâmpada
permaneceu acesa por mais de dez minutos, tornou-se viável reproduzir outras
tantas lâmpadas aproximadamente nas mesmas condições da inicial. A
lâmpada que hoje ilumina o ambiente em que você se encontra tem um
parentesco histórico direto com a primeira lâmpada criada, embora novas
formas de produzir luz têm sido desenvolvidas, como por exemplo, através da
tecnologia de lâmpadas a gás, uma solução mais eficiente, do ponto de vista
do consumo de energia.

Embora novas soluções sejam encontradas, ao longo do tempo, nada se
pode afirmar a respeito de sua permanência: outras soluções, mais eficazes,
poderão vir a substituir as já existentes. Neste sentido as tecnologias buscam
alcançar a solução ideal sem jamais, no entanto, a terem alcançado.
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Tecnologias e Educação

Enquanto é relativamente fácil reproduzir uma lâmpada, a partir do
domínio de uma tecnologia, o mesmo não se aplica ao universo social. A
Educação trabalha no universo da diversidade, das individualidades, das
subjetividades, das socializações. Pessoas não se produzem ou constroem
como lâmpadas, é claro. Neste sentido, crítico, o conceito de tecnologia –
enquanto solução a um determinado problema ou conjunto deles – deve ser
ampliado e revisto na perspectiva educacional e é precisamente isto que
vamos fazer a partir de agora, nos tópicos que seguem.

Construindo um Conceito para Tecnologia Educacional

Alguém já viu computador dando aula, sozinho, sem que, pelo menos,
alguém o tenha ligado à tomada? Ao longo de sua carreira já vimos uma lousa,
quadro-negro, quadro-verde ou quadro-branco apresentando sozinho “a
matéria”, sem que alguém a houvesse elaborado antes? Em algum momento
dos últimos vinte anos algum professor foi demitido do seu emprego só porque
a escola comprou um videocassete? Um laboratório de ciências, totalmente
equipado, mas completamente sem uso, trancafiado, ensina ciências para
alguém? Um toco de giz percorre a lousa ensinando filosofia aos alunos?

Por mais absurdas ou hilariantes que possam parecer estas perguntas,
elas escondem, na verdade, uma percepção equivocada: a de que “coisas”
ensinam ou passam conhecimento. Para começar, já identificamos aqui um
equívoco conceitual: chamar de tecnologia aos meios, aos recursos materiais,
à mídia!

Recursos materiais, mídia, meios: vamos às suas origens?
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Meio: do latim ‘médius’ – ‘médio’: que está no meio ou entre dois pontos.
A origem da palavra revela-se numa excelente pista para o que estamos
buscando: um meio, por si só, é incapaz de promover ou de realizar uma ação
de natureza educacional. Por quantas vezes acompanhamos a chegada de
computadores nas escolas sem que, efetivamente, se tenha avançado em
termos efetivos na qualidade de ensino? Para que serve um quadro, do preto
ao branco, sem que o registro de idéias e outras informações sejam através
dele veiculadas pelo professor e mesmo pelos alunos? E o que dizer do
videocassete e da TV? Apostava-se que eles iriam substituir o professor na
sala de aula...

Um laboratório de ciências, totalmente equipado, mas sem professores
habilitados para dele fazerem uso, não passa de um “elefante branco” e um
toco de giz, por si só, não viola a lei da gravidade: cai e não ensina filosofia, a
menos que sua queda seja problematizada... Começamos aqui a construir um
conceito amplo e crítico para a Tecnologia Educacional.

Neste primeiro ponto estamos falando dos meios, também chamados de
mídias, que englobam todos os recursos materiais, mecânicos, elétricos, e
eletrônicos, dentre outros, que se utilizam com fins educacionais. No inglês é
comum utilizar o termo “hardware” (algo que é duro, as coisas físicas, em si, os
corpos e objetos).

As mídias, como iremos chamá-las daqui para frente, são um dos
pilares, um dos componentes essenciais, indispensáveis para a construção de
um conceito melhor estruturado de Tecnologia Educacional. As mídias sejam
elas quais forem, não são em si e nem por si mesmas, Tecnologia Educacional.

Computador,

videocassete,

lousa

e

retroprojetor,

carteira

e

ar

condicionado, dentre inúmeros outros meios, portanto, não são tecnologias
educacionais. Podemos, no máximo, dizer que são instrumentos, ferramentas
de trabalho ou recursos de apoio, mas vale repetir: não são tecnologia
www.ifce.com.br
diretoria@ifce.com.br

E agora, Professor?
POR UMA PEDAGOGIA VIVENCIAL
Cassiano Zeferino de Carvalho Neto e Maria Taís de Melo

educacional e sim um dos componentes de uma possível Tecnologia
Educacional.

A mídia, como a origem da palavra sugere, é algo que se coloca entre,
no mínimo, dois participantes da dinâmica educacional: aluno-professor, alunoaluno,

professor-aluno,

aluno-aluno,

alunos-professor,

dentre

outras

possibilidades de configuração.

A mídia não é a mensagem. Toda mídia, como meio que se interpõe e
viabiliza a interação entre pessoas participantes de um processo educacional,
não é o agente criativo; ela pode carregar mensagens em informações, mas,
por si só, é incapaz de produzir conhecimento, pronto para ser oferecido.

Iremos, a seguir, investigar uma outra classe de componentes
fundamentais na produção de uma Tecnologia Educacional: publicações e
software.

A concepção, criação, produção e publicação de uma obra está
invariavelmente ligada às idéias-conhecimento, idéias-concepção, numa
palavra – aos paradigmas – de um ou de mais autores. Toda obra refletirá uma
ideologia que a comporta e sustenta, como fruto social e histórico do seu
tempo, bem como das concepções e visões de mundo de seu autor.

É bem verdade que há obras que se imortalizaram, na medida em que
permaneceram vivas além do tempo histórico e social em que foram
concebidas.

Outras, no entanto, tiveram um ciclo próprio de vida contribuindo mais ou
menos significativamente num determinado período e depois se tornando
obsoletas, porém sem jamais perder o seu valor histórico.
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De qualquer modo, uma obra carrega valores e idéias, acalentam ideais
e afeta, de variadas maneiras, o pensar a respeito do mundo e as ações
humanas.

Obras carregam idéias e estas, se revistas ou mesmo indiretamente
colocadas em prática, podem produzir mudanças, alterar rumos e pontuar a
História, independentemente da dimensão de seus impactos. Da mesma forma
que a mídia, como vimos, um componente fundamental da tecnologia
educacional, a publicação é um outro componente e não é tecnologia
educacional em si, ou por si, somente.

Mais recentemente, com o advento e a disseminação da informática na
educação, o software passou a ocupar um lugar importante e de destaque nos
processos educativos. Um software – que não foi idealizado para apenas
substituir um livro! - qualquer que seja ele, também carrega uma mensagem, tal
como uma publicação. Na verdade é correto dizer que um software é uma
publicação com características próprias, tem sua própria legislação e tudo mais
que as publicações convencionais detém, incluindo direitos autorais. Na
concepção e criação de um software existe uma intencionalidade do autor ou
dos autores. Mesmo quando um software é apenas uma ferramenta e não trás
ou carrega conteúdo puramente informativo, ainda assim ele reflete uma
proposta e um conjunto de intenções, carrega uma mensagem.

Por sua natureza o meio sobre o qual um software é transportado é
diferente

daquele

de

uma

publicação.

Enquanto

uma

publicação

tradicionalmente vem impressa em papel, um software vem gravado em discos
magnéticos, em CD laser ou DVD, dentre outras mídias. Mas atentemos para o
seguinte: software também não é, por si só, tecnologia educacional!

Talvez a esta altura o leitor possa estar intrigado e se perguntando: mas,
afinal, o que é Tecnologia Educacional?
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É claro que Tecnologia Educacional existe, mas não do modo como
estamos

habitualmente

acostumados

a

considerá-la.

Precisamos,

primeiramente, afirmar o que não é Tecnologia Educacional, depois definir com
maior precisão mídias e publicações impressas e software, ampliando e
reformulando conceitos. Num domínio mais preciso, operacional e amplo este
conceito deverá afetar significativamente a criação pedagógica e a atuação
docente. Vamos agora para o último – e mais importante – dos elementos do
processo de criação e utilização de tecnologias educacionais: a mediação.

Para podermos compreender bem o significado da mediação, tanto na
criação quanto na aplicação de uma tecnologia educacional, vamos recorrer a
alguns fatos históricos. A História nos ajudará nesta caminhada. Até o final do
século XIX e início do XX, as metodologias de ensino se apoiavam
essencialmente no discurso do professor (não nos assombremos se isto nos
parecer tão atual e familiar...). A cátedra era o assento docente, uma posição
de poder na hierarquia educacional, e o púlpito o nobre local de onde o
educador professava suas aulas.

Notemos bem: a prática pedagógica valorizava uma mediação
essencialmente discursiva do professor.

A chegada de uma nova mídia, no final do século XIX, pregada ou
simplesmente pintada na parede, em tom negro ou verde, representava uma
verdadeira heresia institucional e profissional, uma vez que docente que se
prezava não deveria, jamais, descer do púlpito e, muito menos ainda,
aporrinhar-se com um incômodo pó branco, fruto de um riscar incessante e
irritante de uma pedra sobre um toco de giz...

Pois bem: um século se passou e devemos nos perguntar: há um único
docente neste planeta, que não esteja totalmente familiarizado como o uso da
mídia lousa?
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A lousa veio para ficar.

O papel discursivo do professor não se arrefeceu muito nas últimas
décadas, é bem verdade, mas o suporte oferecido pela mídia lousa nunca mais
foi abandonado. Há professores que realizam verdadeiras maravilhas
empunhando um giz. Em geral os professores de Biologia se esmeram em
suas construções de células, tecidos e outros sistemas vitais; os de Matemática
se sentiriam limitadíssimos sem contar com o apoio do quadro-negro; os de
História não teriam como esboçar seus mapas, linhas do tempo e questões de
verificação; os de física, querem em geral transformá-lo no laboratório que não
possuem e os de Português e Língua Estrangeira, para parar por aqui, não se
limitariam ao idioma falado. O quadro-negro chegou e foi sendo incorporado,
definitivamente, como a mais importante mídia escolar do século XX. Nenhuma
outra mídia que se tenha história ocupou um lugar de destaque tão notável, por
tempo tão longo e com utilização praticamente universal, como o quadro-negro
e seus sinônimos.

Ao acompanharmos a história da mídia quadro-negro podemos evidenciar uma
das principais referências que temos, na construção do conceito de tecnologia
educacional. A mera existência do quadro-negro não significou que o mesmo
foi prontamente incorporado ao universo escolar; pelo contrário, houve muita
resistência de início à sua utilização, pois mudar uma mídia já existente
(comunicação estritamente oral!) significava alterar os modos de mediação e
intervenção do professor. Há diferenças fundamentais quanto à natureza dos
processos pedagógicos que incluam ou não o quadro-negro. As atitudes dos
docentes – principalmente estas – são muito diferentes em cada circunstância.

Imaginemos, só para fazer uma idéia mais precisa do que queremos
evidenciar, que amanhã, ao chegar à escola e irmos para a sala de aula, não
encontrassemos mais a lousa instalada. E nenhum giz à disposição, nem
mesmo apagador. O que significaria isso para a nossa conduta de aula, na
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prática? Como isto afetaria os nossos modos de ação, mediação e intervenção
pedagógica?

O professor é o mediador, aquele que intervém no processo educativo.

O professor acostumado a proferir suas aulas de modo freqüentemente
expositivo tendo por mídia de apoio somente o quadro-negro pode estranhar o
termo mediador. Mesmo estranhando, suas intervenções e ações de informar
contam com o suporte de determinadas mídias e publicações.

Como o exemplo histórico nos pode mostrar, a simples chegada de uma
mídia, como o quadro-negro, não significou sua imediata incorporação como
elemento do processo educacional. Foi preciso que alguns docentes, de início,
se

entusiasmassem,

experimentassem

e

criassem

novas

aplicações,

utilizando-se delas nas aulas para que ao longo do tempo a incorporação
efetiva do quadro-negro se desse. Há claramente aqui vistas para um processo
de criação, de incorporação e de disseminação do uso do quadro-negro como
mídia educacional.

Durante determinados períodos as publicações, que serviam de base
para os processos educativos, permaneciam praticamente as mesmas sem
sofrerem alterações significativas. No entanto a forma do agir pedagógico
estava se alterando, significativamente, com o advento do quadro-negro
incorporado como mídia em sala de aula. Decisivamente as ações pedagógicas
estavam sofrendo uma alteração singular: se antes o professor se comunicava
utilizando-se apenas de símbolos verbais, mídia verbal, apenas como orador,
agora ele passava a incorporar uma nova forma de comunicação, mais
abrangente, que incluía símbolos visuais, facilitando a comunicação e
enriquecendo os processos educacionais.
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Vemos neste exemplo histórico, estudado, que não foi simplesmente a
colocação do quadro-negro na sala de aula que alterou a forma das soluções –
tecnologias – educacionais.

Foi, juntamente com as mídias disponíveis e as publicações de cada
época, a forma de atuação, de mediação, de intervenção, enfim, as decisões
tomadas pelos professores e educadores na construção e condução de suas
aulas que configuraram outras inúmeras possibilidades de tecnologias
educacionais.

Temos aqui o exemplo que utilizamos como chave para organizar o
conceito de tecnologia educacional que viemos construindo desde o início
deste passo. Agora podemos apresentar, numa aproximação conceitual, um
esquema que ajudará a organizar ainda melhor a idéia.

TECNOLOGIA EDUCACIONAL
MÍDIAS

MEDIAÇÃO

PUBLICAÇÕES

Como podemos inferir, o conceito de Tecnologia Educacional encerra
um paradigma complexo, envolvendo pelos menos três pilares estruturais:
Mídias, Mediação e Publicações.

De fato alterações substanciais em uma dada Tecnologia Educacional
ocorrem na medida que a incorporação efetiva de mídias e publicações
acontecem por ação mediada. Nesta perspectiva a inserção de novas mídias
dedicadas a educação pode trazer re-significados conceituais e operacionais
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pedagógicos, pressupondo a tomada de consciência dos mediadores, contando
com suas competências e habilidades para a gestão dos processos de ensinoaprendizagem.

Tecnologia Educacional, portanto, é mais do que um conceito recorrente:
representa, a cada momento, no tempo histórico, a complexidade dos
processos pedagógicos, na esteira da tomada de decisão de seus gestores.
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CUPINS NA BIBLIOTECA
(Um conto de verdade)

Madeira é o prato predileto de cupim. Há, porém, um “prato” do qual os
bichinhos gostam ainda mais: madeiras processadas, ou seja, papel.

Livros são feitos de papel, é claro! Portanto, cupins adoram livros, não
para lê-los literariamente, mas para devorá-los... Literalmente!

Noutro dia fiquei sabendo que uma professora de História levou seus
alunos à Biblioteca, a fim de realizarem uma consulta. Não foi possível, no
entanto, para frustração geral da “galera”: Os livros, sim, os livros estavam
sendo devorados e saboreados por cupins!

Imediatamente correram à Diretoria, para informar o que estava se
passando. Dispuseram-se, inclusive, a sanear a Biblioteca, desde que fosse
possível comprar alguns litros de “Varsol”.

Mas para arrefecer o ânimo da “moçada”, a resposta simplesmente foi...
Negativa! Naquele momento, e imaginem, encerramento de um semestre
letivo, havia outro tipo de pri-o-ri-da-de “ainda mais se levando em conta que a
Biblioteca, há mais de dez anos, encontrava-se praticamente abandonada”,
desabafou a Diretora.

É claro que a decepção foi geral e a turma retornou para a sala de aula
com “ares de cupim pisado”.

Desestímulos como estes não são incomuns, infelizmente. O fato é que
a “importância da burocracia” continua ditando muitas regras do jogo escolar,
em detrimento de decisões realmente importantes, do ponto de vista
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educacional. É como se os alunos precisassem exclusivamente de boletins
com notas e faltas registradas...

O formalismo que se pratica todos os dias, vazio de atividades criativas
e de iniciativas conseqüentes é a maior ameaça para uma Educação que se
quer viva.

Os departamentos de uma escola têm, cada qual, sua própria missão:
servir ao conjunto, objetivando o bom andamento geral e preocupando-se em
garantir a concretização das iniciativas educacionais, tanto por parte docente
quanto discente.

Em outras palavras, a burocracia escolar não deveria existir para ser
servida e sim para servir aos legítimos interesses da Escolas.

Servir. Servir inteligentemente.

Assim seja feito e, em pouco tempo, as bibliotecas ficarão a salvo de
cupins, as salas de aula terão mais vida e movimento e o ensino, núcleo
essencial da Educação, estará protegido do ataque de outras pragas, a pior
delas chamada abandono.
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MODELOS (INÚTEIS) DA REALIDADE

Não faz sentido dedicarmos anos e anos de nossa vida profissional para
fazer inútil retórica sobre modelos da realidade.

Um estudante ao longo de sua carreira escolar vai, teoricamente,
aperfeiçoando-se mais e mais em descrições matemáticas, análises sintáxicas,
elaborações milimétricas, em modelos ajustados da realidade, por assim dizer.
A cada passo aprofunda-se nos temas estudados, abrangendo um maior raio
de entendimento. Mas este conhecimento servirá unicamente para descrever
com exatidão, aquilo que não se dá na realidade?

Por

exemplo:

passamos

um

longo

tempo

desenvolvendo

matematicamente a “Lei de Ohm”, suas aplicações e implicações, modelos
para resolver circuitos elétricos e coisas assim. Mas quem, quando e para que,
de fato irá, sequer, tocar num simples resistor?

Outro famoso exemplo: a taxonomia dos insetos, uma classificação
infindável de tantos e tantos bichinhos, para que?

Para absolutamente... Nada!

Daí vêm àquela história: “Ah, mas isso é tema de vestibular!”. Ora, que
justificativa esdrúxula é esta que exalta em meio, como fim em si mesmo? Quer
dizer a única finalidade da educação é para prestar exame vestibular?

Tenham paciência, que falta de criatividade e respeito!

Podemos ter informado ao estudante a respeito de determinado modelo,
tão

sofisticadamente

quanto

ele

pudesse

logicamente

-

apenas!

–

compreender, mas, e daí? Tal informação é em que medida significativa para
www.ifce.com.br
diretoria@ifce.com.br

E agora, Professor?
POR UMA PEDAGOGIA VIVENCIAL
Cassiano Zeferino de Carvalho Neto e Maria Taís de Melo

ele? Responderá, ao menos, a algum tipo de curiosidade e interesse legítimo,
necessidade intrínseca que venha a ter pelo assunto? Será capaz, ao menos,
de resolver além de questões teóricas, algum problema prático tal como
detectar um fusível queimado na “caixa de força” de sua casa, providenciando
a sua troca por um similar adequado? Afinal, que relação há entre a “Lei de
Ohm” e a substituição de um fusível queimado?

Eis os modelos inúteis da realidade.

Ao longo da vida escolar estudantes “aprendem” toneladas de entulhos
que de fato querem se ver livres na primeira curva da consciência. São
inutilidades absolutas! Não no sentido que tais e tais conhecimentos sejam, em
si, menos relevantes ou pouco importantes, mas sim pelo fato que são tratados
como coisas estanques, desligadas totalmente da realidade e, pior ainda,
justificadas por razões no mínimo vergonhosas.

A continuar com as coisas deste jeito, não conseguiremos, jamais,
justificar a educação, por nenhuma via, até porque a verdadeira Educação se
justifica por si mesmo.

Voltando ao caso da Lei de Ohm, se nosso aluno não sabe que aquela
caixa cheia de fios, fusíveis e chaves que existe em sua casa, tem ohms,
ampère e volts, francamente, de que adianta papagaiar que “U é igual a R
vezes i?”

Nestas condições como podemos esperar que nosso aluno encontre
razões suficientes para se interessar pela Lei de Ohm se nem mesmo muitos
de nós sequer lembramos que um dia se viu angustiado diante do tal R = U.i?

Diante deste quadro, que se repete sistematicamente ano após ano,
semana após semana, aula após aula talvez só reste mesmo ao aluno uma
autêntica motivação: passar de ano, de qualquer jeito, o mais depressa
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possível, pelo menos assim fica livre daquele amontoados de modelos inúteis
da realidade.
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CERTO OU ERRADO?

“Aula de laboratório”: um grupo de alunos realiza um experimento sobre
conservação de energia. Ao final, os resultados fazem explodir aos olhos uma
constrangedora constatação: “deu tudo errado!”

Errado, certo. Errado ou certo, heresia maniqueísta, em relação a que?

Pressupor que uma vivência ou um experimento “deu errado” equivale a
ouvir o seguinte: a natureza falhou, conspirou! Decidiu não colaborar... Acaso,
de uma hora para outra, as constantes universais foram alteradas e a Física
perdeu sua validade?

Que absurdo.

É necessário ouvir e refletir, criticamente, sob a imprecisão conceitual,
ou mais, da improcedência fundamental daquele “deu errado”. Na verdade,
veremos que o equívoco pode ser de caráter metodológico e ligado ao tipo de
abordagem que estamos fazendo.

Quando aquele grupo de estudantes fez aquela afirmação, estava
querendo dizer, sem que o soubesse:

“Tomando por base as absolutas equações que compõe o modelo
matemático pré-estabelecido, o qual queremos provar ser ”verdadeiro”, através
da experimentação, verificamos que os dados obtidos não se submeteram a
ele e por isso concluímos que o experimento não deu certo”.

Ora, na verdade, “errado” não é o modelo, nem a natureza. Indevida é a
concepção que norteou a análise e o método pedagógico. Querer aplicar
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simplesmente um modelo matemático ideal e pré-estabelecido às condições
reais de contorno de um experimento é chegar a um impasse certo.

Na base dessas situações críticas há uma dicotomia, a separação entre
a teoria e prática. Em outras palavras, os modelos matemáticos que os livros
didáticos trazem, tão bem organizados e apresentados, simplesmente “furam”
quando diretamente submetidos a experimentação, já que não trazem
considerações sobre as metodologias do erro que devem levar em conta o
instrumental, os processos, as incertezas, os desvios e as imprecisões nas
medidas.

Por melhores que sejam os equipamentos e a precisão com que
realizamos medidas relativas a um experimento, sempre haverá uma margem
de erro inerente ao processo de aquisição de dados. Se tomarmos como
absoluto o modelo matemático, a margem de erro poderá ser interpretada
como “uma experiência que deu errada”. Mas aqui reside a inconsistência de
afirmação. Partimos de algo pronto, acabado, indiscutível: a “lei”. Este foi o
equívoco!

Isso passa tão desapercebido! Talvez essa crença que pouco se
questionou até hoje, resida no processo de formação do próprio Educador. Ele
também foi vítima do “modelismo”. “Reprodução sem questionamentos”,
poderia ser o lema desta perniciosa crença que vem devastando, há muito
tempo, o cenário educacional.

É hora de dar um basta nisso!

Voltemos à reflexão do caso estudado. Medir implica em interferir. A
razão está principalmente no fato de que todo processo de medida introduz
uma incerteza na determinação da magnitude de uma grandeza.
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Para superar esta distância entre teoria e prática é preciso resgatar o
processo de construção do próprio conhecimento científico, trazendo-o para o
dia-a-dia da escola, Nesse processo, um dos objetivos a serem atingidos é a
construção de um modelo, primeiramente dentro de um caso particular e
posteriormente, para o caso geral, por exemplo.

Esta re-elaboração metodológica pressupõe que se leve em conta,
desde o início do processo, a importância que uma sensibilização adequada do
aluno para o tema, poderá conferir ao processo.

Por sensibilização chamamos o conjunto de procedimentos capazes de
dar forma e contorno ao assunto que queremos tratar. O ponto de partida pode
ser um texto polêmico, uma atividade lúdica, a observação direta de um
fenômeno, um vídeo, uma simulação feita no computador, uma palestra, uma
visita, um debate e assim por diante. Em resumo: um ponto de partida
significativo para o ser humano que ali está, diante de nós, o aluno!

Um tema não é significativo só porque pode cair no vestibular, ou na
próxima avaliação. Um tema é significativo quando tem a ver com a vida de
cada um, com nossa existência e como praticamente tudo é relevante, porque
tanta resistência pelos alunos?

A investigação deste problema nos arremete, com freqüência elevada, à
dimensão da valoração intrínseca, a partir da contextualização. Sem que se
possa criar uma atmosfera envolvente, desafiadora, motivante, enfim, o
processo não se deflagra na totalidade dos sujeitos envolvidos. Naturalmente
existem cenários instantâneos que, de alguma forma interferem e inibe a plena
realização de uma vivência pela totalidade dos estudantes. Mas é preciso,
neste caso, avaliar comparativamente ao grau de envolvimento de estudantes
que foram devidamente acolhidos e motivados e daqueles que não passaram
por este contexto e que, de um salto, partiram para o enfrentamento de
conteúdos.
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Apesar de que o exemplo dado acima aparentemente só acontece com
alunos em séries mais avançadas, os estudos mostram que tais aspectos são
inerentes às dinâmicas relacionais dos seres humanos e são presentes para
todas as idades, em geral. Isso significa dizer que para uma criança de 3 anos,
ou um adolescente de 14, apesar da disparidade nas idades, os aspectos que
dizem respeito a motivação intrínseca e participação efetiva em processos
educativos são praticamente os mesmos, salvo o que se pode dizer a respeito
das diferenças de abordagem pelos educadores-mediadores.

Em outras palavras podemos propiciar um ambiente e uma atmosfera tal
que estimule o aluno a atingir o “liminar de interesse”, antes de despejarmos
“trocentas” fórmulas e um milhão de palavras, inúteis, sobre ele.

Um dos aspectos de uma metodologia vivencial é exatamente este. Não
estarmos fixados à descrição formal, e morta, de teorias. Nosso intuito é
ampliar a percepção e o trato do aluno para esferas do mundo físico que ele
nem desconfia existir. Mas para isso é preciso, indispensável, que o professor
já tenha se inserido em processos de desenvolvimento de suas competências
enquanto mediador educacional. Sem esta prerrogativa, tal degrau a favor do
processo, provavelmente nada se dará de novo e tudo voltará a cair na
mesmice de sempre.

Todas as áreas e componentes curriculares podem se prestar
magnificamente para este rico processo de sensibilização, por contar com a
possibilidade de produção de variados fenômenos, com relativa facilidade,
desde que o professor esteja se preparando para isso.

Neste ponto falta um esclarecimento preciso em que ainda poucos
percebem a diferença: não se quer “experimentação” ou “laboratório”. O que se
objetiva é ampliar o universo de percepção e pensamentos criativos dos
alunos. Para isso ao professor compete a criação de Espaços Laboratoriais. O
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Laboratório é, antes, uma dimensão de competências do educador. Onde
estiver um educador verdadeiramente comprometido com a educação do seu
aluno, ali estará a disposição de um laboratório que pode ser até mesmo a
cabeça de um palito de fósforo, um selo, um jornal do ano passado, uma
formiga, um rinoceronte no zoológico.

Naturalmente, à medida que subimos em direção ao Ensino Médio é
possível e desejável que aspectos ligados à mediação de magnitudes de
grandezas em geral, durante um processo experimental, cresçam em
importância. Isto se deve ao fato de não só ser possível como também
desejável a instauração de processos de refinamento e maior alcance na
elaboração de modelos físicos, químicos ou biológicos pelos alunos. Para tanto
é indispensável um processo de medidas relativo ao experimento realizado,
não com o intuito de “provar” leis, mas como meio de elaboração e construção
cognitivas. A interpretação de resultados e medidas, já nesta fase do
desenvolvimento do aluno, propicia a prática da criticidade e esta pressupõe a
constituição de referenciais mais acurados, desenvolvidos ao longo dos
processos educacionais anteriores.

Ainda assim, não estamos afirmando que os “resultados” devam ser
encarados como absolutos e sim como relativos à atividade em andamento,
como “recheio”, massa de dados a ser organizada e tratada a partir de uma
perspectiva problematizadora.

É justamente através desta postura, que não visa “ajustar” o
experimento à teoria e sim construí-la, que o estudante começa a desenvolver
um pensar cada vez mais elaborado. Em suas ações haverá algo de Galileu,
Newton ou Pasteur, mas principalmente haverá muito de si mesmo e de seu
professor. Como ativo participante de um processo interativo, o aluno é
estimulado a criar estruturas de pensamento fundamentais para aprender,
aplicar e desenvolver o conhecimento adquirido.
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O grande equívoco reside em se querer apressadamente, “instalar as
pias, torneiras e badulaques do 18º andar de um prédio que ainda nem foi
construído”. Em outras palavras: o que vem antes é a preparação das
Estruturas de Pensamento, depois os adornos chamados “matérias e
conteúdos escolares”.

Portanto, nem “certo”, nem “errado”; nem “teoria” de um lado e “prática”
do outro, mas o pensamento e o agir vivenciados, refletidos, diferenciados a
partir de uma perspectiva integradora de saberes e competências.
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REDUÇÃO DE DIMENSÕES NAS INTERAÇÕES

Quatro dimensões: três espaciais e uma temporal. Se conhecermos três
coordenadas espaciais mais a informação relativa ao instante de tempo
podemos localizar em determinado evento no espaço-tempo, relativamente a
um referencial.

Uma criança brincando num balanço, um trem se deslocado entre duas
estações, uma pessoa indo para o local de trabalho, uma chaleira contendo
água em aquecimento, o choque entre duas partículas subatômicas, a trajetória
de um planeta, o “nascimento” de uma estrela, uma aula de História são
exemplos de eventos que ocorrem no espaço-tempo. Definam-se suas
coordenadas e sua “história” poderá ser conhecida, acrescida de outras
informações.

No entanto, por algumas razões no âmbito do ensino, abandonamos a
quadridimensão espaço-temporal e ficamos presos em duas dimensões, isto é,
limitados a um único plano. Bidimensionalidade. Eliminamos a dimensão
temporal e a terceira dimensão espacial: perdemos a informação de tempo e
reduzimos o espaço volumétrico ao espaço plano.

Vejamos

algumas

evidências

e

conseqüências

diretas

desta

simplificação.

Quem ainda não notou durante a realização das “Feiras de Ciências”,
por exemplo, que a esmagadora maioria de “trabalhos” de alunos é feita sobre
cartolina e afixados na parede, isto é, sobre um plano? Qual é a proporção
entre aulas dadas na lousa, entenda-se, no plano vertical e aulas que recriam
as mínimas condições iniciais de existência de um fenômeno a ser estudado espaço + tempo + informação? O livro didático apresenta esquemas e fotos,
quando existem, em quantas dimensões? Os “trabalhos de casa”, a resolução
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de questões e exercícios, as avaliações e demais atividades são propostas e
realizadas em quantas dimensões espaciais?

Ora, podemos esperar que o aluno pense, trabalhe e crie em quatro
dimensões se ele passa praticamente o tempo todo sendo “preparado” para
agir em apenas duas dimensões?

Ao eliminarmos duas dimensões, uma espacial e outra temporal,
estamos realizando que tipo de operação “preparatória”? Estamos ampliando
os horizontes da percepção, da sensibilidade, da autoria ou eliminando,
drasticamente, potencialidades latentes?

Se durante uma aula de História “expomos a matéria” verbalmente comunicação verbal, unidirecional, como vimos no Cone das Vivências estamos procurando recriar a terceira e a quarta dimensões de um
determinado acontecimento histórico, ocorrido num determinado lugar e em
determinada época. Mas já paramos para pensar se a capacidade para recriar
dimensões, a partir da audição, é igualmente desenvolvida para todos os
alunos? E do mesmo modo, quando falamos “imagine um móvel que se
desloca com velocidade constante de 80 quilômetros por hora” estamos certos
de que todos os alunos estão recriando as quatro dimensões tempo-espaciais,
necessárias para caracterizar a informação que estamos tentando “passar”?
Quantos

alunos

efetivamente

terão

conseguido

vislumbrar,

espaço-

temporalmente, as situações sugeridas?

Estes exemplos servem para mostrar o profundo significado do problema
das dimensões espaço-temporais para o universo da aprendizagem e a para a
educação de um modo geral. As conseqüências advindas da forma como
tratamos este assunto, a relevância que a ele emprestamos em nossas aulas
define, de algum modo, a qualidade da comunicação e desdobra-se em
aspectos que chegam a alcançar as dinâmicas relacionais. Acabamos
esperando que com a qualidade da informação com que trabalhamos,
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empobrecida pela redução dimensional, os estudantes sejam capazes de
adentrar os assuntos estudados pela porta da frente... No entanto, isso
raramente acontece!

Perdemos não só a terceira dimensionalidade do espaço, mas o
referencial do tempo, ou seja, a perspectiva histórica dos acontecimentos, seja
social, seja humana, seja científica. Não nos enganemos, portanto, supondo
ser este quadro típico apenas ao ensino das Ciências experimentais. Nas
Ciências Humanas e em praticamente todas as áreas de estudo, a ausência da
terceira e quarta dimensões afetam, identicamente, as concepções dos fatos e,
portanto, a re-criação da realidade. Em termos específicos a não mensuração e
o descaso pela grandeza tempo, afetam profundamente a percepção da
realidade, uma vez que formulística ou a simples descrição verbal de um
acontecimento não efetivam, por si só, a produção ou a identificação de
fenômenos ou acontecimentos históricos.

Estamos hoje presos a uma dimensão planar, sem profundidade e à
deriva do tempo. Este aspecto é um dos principais responsáveis pela crise
educacional que experimentamos. A descaracterização e o empobrecimento da
informação, distante da vivencialidade rica que poderia se experienciada
diretamente pelo educando, coloca-nos diante de um problema central: como
enfrentar o empobrecimento das vivências diretas na escola? Uma das mais
perversas conseqüências decorrente desse reducionismo brutal está na
alienação cultural provocada nas pessoas envolvidas com a educação formal,
desnorteando rotas previstas

e provocando um verdadeiro caos na

comunicação interpessoal e pessoal-institucional.

A precisão na construção e reconstrução da realidade, bem como a
importância que isto tem no processo de ensino-aprendizagem e de forma
conseqüente na construção de conhecimento pelos sujeitos, são funções do
número de dimensões utilizadas, e como são utilizadas, adicionando-se

www.ifce.com.br
diretoria@ifce.com.br

E agora, Professor?
POR UMA PEDAGOGIA VIVENCIAL
Cassiano Zeferino de Carvalho Neto e Maria Taís de Melo

elementos ativos de provocação e investigação sistemáticas nos processos
pedagógicos.

Enriquecer o processo e o universo de possibilidades é passar a
trabalhar no espaço-tempo, a quatro dimensões. Ao cuidarmos efetivamente
disso, parecerá um milagre, pois resultados surpreendentes começarão a advir
em breve. A participação efetiva, com maior motivação intrínseca dos sujeitos,
tende a se elevar consideravelmente: é como se eles passassem agora, a
tomar os processos de descoberta e aprendizado em suas próprias mãos, de
uma passividade crônica, para uma pró-atividade saudável e criativa.
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BRINCANDO E APRENDENDO

Há inúmeros brinquedos que podem ser usados como recursos
vivenciais nos processos de ensino- aprendizagem.

Vamos usar como exemplo, o Trenzinho.

É fácil encontrar um Trenzinho em lojas de brinquedo ou mesmo
naquelas que vendem produtos importados, a baixo custo. Há também a
possibilidade de que alguns alunos possam ter um Trenzinho em casa e
disponibilizá-lo para as aulas.

O Trenzinho apresenta a seguinte configuração, quando montado:

L

V

A

B

R

L: Locomotiva
V: Vagões
A,B: Trechos circulares da trajetória.
R: Trecho retilíneo da trajetória
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Representará muito pouco ou nada termos o Trenzinho nas mãos sem
antes fazermos um exercício, nosso, de sensibilização e identificação entre
objetivos e objetos, temas para investigações vivenciais. Em outras palavras é
preciso que nossos olhos, movidos por nossas intenções, na maioria das vezes
não explícitas, procurem ver as possibilidades pedagógicas oferecidas pelo
brinquedo. Temos como objetivo criar atividades que sejam relevantes e,
portanto, estimulantes para os alunos. Este é um processo de rastreamento de
possibilidades, oferecido pela seleção de fenômenos sobre os quais desejamos
formular problemas específicos. Por exemplo: se meu objetivo é desenvolver
temas ligados ao estudo dos movimentos, listo inicialmente os conceitos que
desejo ver abordados durante as aulas. Eles representam, na verdade, o alvo
de minhas intenções educacionais, aquilo que pretendo “ensinar”, Enfim, os
conceitos que desejo ver elaborados e construídos pelos estudantes. Como o
processo é vivencial ele envolve o sujeito na sua integralidade, em sua
dimensão social, afetiva e cognitiva.

Para facilitar e melhor organizar o nosso trabalho podemos construir um
mapa que relacione conceitos a aspectos físicos estáticos e dinâmicos do
material, isto é, das mídias, chamado de Mapa Exploratório:

Mapa Exploratório:
Conceitos e Competências x Mídias disponíveis

Conceitos e Competências
Possibilidades oferecidas pelo material
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Trajetória
Forma geométrica dos trilhos; identificação das circunferências

e retas

por onde passará o Trenzinho

Movimento
Vagão parado no centro da circunferência; locomotiva e dois vagões em
movimento, relativamente ao vagão parado.

Espaço
Distancia entre dois pontos da reta R; cumprimento das circunferências
A ou B; cumprimento de outras trajetórias; posições inicial e final, etc.

Tempo
Tempo decorrido para o Trenzinho percorrer um circuito completo; uma
volta na Circunferência A ou na circunferência B, etc.

Velocidade Média
Determinação da distância percorrida pelo Trenzinho (por exemplo, para
realizar uma volta completa passando uma vez pela circunferência A e
outra B) e medindo-se o tempo gasto. A razão entre a distância
percorrida e o tempo gasto possibilitará conhecer a velocidade média do
Trenzinho.

Energia
Transformações: energia química da pilha que fica dentro da pequena
locomotiva e é visível em energia elétrica; energia elétrica em mecânica,
através do pequeno motor, também visível no interior da locomotiva, etc.

Se for possível, procuremos construir o Mapa Exploratório usando
Trenzinho

ou

outro

brinquedo,

procurando

estabelecer

potenciais

de
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possibilidades lúdico-pedagógicas oferecidas pelo brinquedo em questão.
Geralmente ficaremos surpresos com tantas possibilidades oferecidas pelos
brinquedos.

A construção do Mapa Exploratório facilitará nos facilitará o acesso a
inúmeras possibilidades de trabalho, durante o processo de EnsinoAprendizagem. Problemas específicos permitirão criar vias de investigação que
estimularão tanto o fazer, em si, quanto potencializarão a construção de
conceitos e o desenvolvimento de outras tantas competências esperadas.

Reflitamos sobre os conceitos que julgamos fundamentais para a
Ciência que lecionamos - e não precisa ser somente “Ciências” - vale também
para Português, Geografia, Educação Física, História e outros componentes
curriculares.

Construir um Mapa Exploratório é, antes, para o Educador, um exercício
de criatividade. Ousar, experimentar, acreditar! Comecemos a olhar para o
mundo ao nosso redor procurando descobrir quantas possibilidades, ocultas,
existem; deixemos de olhar única e exclusivamente para o livro didático! O
mundo antecede a escrita e mais: ela foi criada para ampliá-lo e não para
reduzi-lo. Pensando e agindo a partir deste novo referencial poderemos
começar a notar uma profunda e estimulante mudança em nossas atitudes e
possibilidades, como autores e mediadores nos cenários pedagógicos,
ampliando e enriquecendo nosso perfil profissional.

Conceitos e competências decorrem de processos de construção,
problematizantes e interativos, realizados ente sujeito e mídia, através de
problematização, interação e reflexão pelo pensamento crítico. Nos processos
cognitivos intencionais os caminhos percorridos, isto é, as metodologias
empregadas, determinam vias de investigação que levam o sujeito a interagir
com situações sensoriais e virtuais. Estas estimulam o pensamento, através da
produção de situações de conflito cognitivo levando-o a formular e a re-formular
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concepções prévias, construindo novos conceitos e competências. O que está
por trás deste processo é algo inerente à própria essência da natureza
humana, algo a que não temos acesso direto, mas que podemos conceber
através de modelos funcionais, nossas construções, assim como se tem feito
com os modelos atômicos, por exemplo, na física. O conhecimento humano
geralmente determina as condições de existência do sujeito e de seu grupo.

Crianças, adolescentes e adultos adoram aprender num ambiente
descontraído, rico em possibilidades e no qual se respeita o espaço individual.
Respeitar o espaço é reconhecer que todos têm o que dizer em algum
momento, porque todos pensam. Esta é a afetiva prática de exercício da
cidadania e o professor não é o único dono da verdade, definitivamente.
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O CONE VIVENCIAL
O “Cone de Vivências9”, apresentado a seguir, permite medir, em termos
relativos, o tempo que gastamos com diferentes estratégias de ensino, ao
longo de um determinado período letivo.

“ABSTRATO”

Comunicação Verbal
Comunicação Visual
Mídias: Áudio, Vídeo, Televisão
Vivências em Exposições
Vivências em Excursões
Demonstrações diretas
Dramatização
Experiências Simuladas Vivenciais
Experiências Diretas Vivenciais

“CONCRETO”

Na base do cone encontramos as “Experiências Diretas Vivenciais”,
realizadas dentro de uma esfera psico-sensitivo-motora abrangente e com
significado para o estudante. Para um aprendiz de cirurgião, pode significar
operar um paciente na companhia do cirurgião-mestre; para um futuro
9

Modelo aprimorado a partir das referências de Edgard Dale [DALE, E.:
Audiovisual Methods in Teaching. Third Edition. Dryden Press, New York, 1969].
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engenheiro, estagiar numa obra civil. Para um estudante do curso secundário,
discutir política num contexto histórico, construir um pequeno motor elétrico a
partir de seus conhecimentos de Eletromagnetismo, realizar um conjunto de
atividades em física experimental ou, ainda, escrever um artigo sobre esporte
para o jornal da escola.

Subindo um “degrau” no cone, encontramos as “experiências simuladas
vivenciais”. Nesta categoria podemos incluir as simulações feitas através do
computador, com software específico, tratamento de dados obtidos através de
um experimento, a criação de um texto através de um software de autoria.
Pode incluir também a construção de uma maquete, que simule uma cidade e
outras atividades que busquem dar conta do real, de forma simulada.

A dramatização já envolve aspectos ligados à expressão corporal,
teatralização e outros recursos nas quais o sujeito introduz imagens e
informações, não só através de símbolos, mas, principalmente, através do
próprio corpo. Pode ser uma peça sobre a Grécia Antiga, apresentada pelos
alunos, ou a cena realizada por um professor de Física, que na ausência de
outros recursos daidático-pedagógicos, corre sobre o tablado da sala de aula
“dramatizando” o conceito de deslocamento de um corpo, ou da velocidade
média. Pode também ser o conjunto de iniciativas de um grupo de estudantes
que através da mímica, realizada uma interação com os seus pares.

Demonstrações são comuns em aulas de Ciências. Convém não
confundi-las com as deduções matemáticas. Nas demonstrações os aspectos
materiais concretos são marcantes. Equipamentos e outras mídias didáticas
específicas são ferramentas por vezes usadas neste tipo de atividade de
ensino e se constituem, de alguma forma, em momentos de enriquecimento
através de informação qualificada.

Excursões são atividades que se realizam fora do ambiente de sala de
aula, em geral, mas podem ser também realizadas no recinto da própria escola.
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De um modo geral, almejam incorporar “o mundo” ao ambiente escolar. São
momentos em que a escola sai em busca de “vida exterior”. A visita a uma
fábrica de automóveis, uma viagem a uma reserva ecológica, ou a um museu
são exemplos comuns desta classe de eventos também conhecidos por aulapasseio ou aula das descobertas.

Já as exposições, normalmente, acontecem no recinto da própria escola.
São comuns nas chamadas feiras culturais, feiras de ciências, semestrais ou
anuais, onde geralmente são apresentados os trabalhos decorrentes das
produções culturais dos alunos, para a comunidade.

Quanto à televisão, vídeo, filmes, gravações, rádio e ilustrações são
recursos que geralmente são utilizados em ambientes fechados, em uma sala
de projeção ou de aula, auditório ou, mesmo, em estúdios. Quanto ao vídeo,
sua inclusão é mais recente no ambiente escolar e aponta para variadas
possibilidades como mídia voltada para a educação, inclusive com a produção
de programas em rede fechada tematizados, às vezes, por professores e
alunos.

Finalmente, os símbolos visuais e verbais são apresentados no topo do
cone de experiências e representam os modos mais abstratos e refinados na
transferência de informações. Símbolos visuais são apresentados na lousa,
caderno, ou livro daí estarem classificados em “Comunicação Visual”. Símbolos
verbais referem-se ao discurso do professor, na maioria das vezes
unidirecional (comunicação verbal unidirecional).

Destacamos ainda o fato de que quando caminhamos para o topo
saímos das vivências diretas para o arcabouço da linguagem formal e isto não
se trata de um empirismo ingênuo uma vez que é a partir das interações
problematizadas, investigações e reflexões socialmente construídas que o
sujeito alcança níveis mais diferenciados de conhecimento, nessa perspectiva.
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Por outro lado ainda ao descer do topo do cone para a base, podemos supor
um processo no qual o sujeito lança um novo olhar para o mesmo fenômeno, a
partir de uma nova base conceitual construída e também aqui não se trata de
um idealismo puro. De fato, neste processo dinâmico as concepções
espontâneas, o senso comum, enfim, passa a ser o ponto de partida para
conhecimentos mais elaborados que se aproximam do conhecimento e do
fazer científico, num crescente.

Vamos agora, utilizando o Cone de Vivências, realizar uma mensuração
que permitirá que nos situemos neste referencial pedagógico.

Durante nosso dia-a-dia, enquanto professores, como planejamos
nossas atividades, quanto tempo dedicamos, em termos percentuais, aos
processos pedagógicos levando em conta os referenciais apresentados pelo
Cone das Vivências?

Para efetuar esta avaliação, anote no Cone de Vivências, ao lado de
cada nível, percentualmente, o tempo investido. Por exemplo, digamos que
gastamos a maior parte do tempo “passando as informações” através da lousa
e do discurso e utilizamos o vídeo como recurso adicional. Então poderíamos,
talvez, anotar:

40% para símbolos verbais
50% para visuais
10% para televisão

Com esta distribuição do exemplo, subentende-se que não utilizamos
nenhum outro recurso para o processo ensino-aprendizagem, além desses.
Notamos também que a distribuição totalizou 100%.

Consideremos um período letivo e vamos às medidas.
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A que valores chegamos?

Gostaríamos de comentar alguns aspectos ligados a várias medidas
realizadas durante um período da ordem de dez anos, durante encontros e
cursos realizados. É muito provável que os valores obtidos, através do Cone de
Vivências, não destoe da média.

Suas medidas destacam que suas aulas tendem mais para o mundo das
idéias (“Abstrato”) ou para o mundo dos fatos (“Concreto”)? Ou será que as
coisas andam mais ou menos equilibradas?

Normalmente a porcentagem que incide sobre “Comunicação Verbal
Unidirecional” e “Comunicação Visual”, dependendo das séries em que atuam
o educador ou a educadora é elevada, perfazendo juntas, em torno de 70% ou
mais. Quanto aos outros níveis percebemos uma distribuição discreta, com
ênfase em uma ou outra situação de aprendizagem.

Portanto, via-de-regra, em sua esmagadora maioria os educadores
dedicam a maior parte do seu tempo na realização de comunicações de
natureza simbólica, visual e verbal. Isso significa, dentre outros aspectos, que a
informação é unidirecional e geralmente se confunde com transferência de
conhecimento quando, na verdade, não chega a passar de transferência de
dados muitas vezes descontextualizados e isolados de cenários com
significado para os estudantes.

Que possíveis implicações este quadro tem trazido para a Educação? O
que pode representar passarmos a maior parte de nosso tempo falando e
escrevendo, durante as aulas, por nossos alunos? Que aspectos relativos ao
desenvolvimento do educando podem estar sendo reforçados e outros
simplesmente abandonados neste processo? Qual o significado direto destas
medidas com respeito à Educação, em si? Qualquer que seja a área e o nível
de atuação do educador, quais as possíveis implicações do perfil de suas aulas
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que podem ser inferidas pelo Cone de Vivências? O que isto teria a ver com a
satisfação pessoal e profissional do educador?

Os desafios são grandes, mas vamos prosseguir?

www.ifce.com.br
diretoria@ifce.com.br

E agora, Professor?
POR UMA PEDAGOGIA VIVENCIAL
Cassiano Zeferino de Carvalho Neto e Maria Taís de Melo

ECONOMIZANDO UM MILHÃO DE PALAVRAS

Talvez nos recordemos de um slogan usado como marketing para a
venda de enciclopédia: “Uma imagem vale mais que mil palavras!”.

Há apenas algum tempo atrás, a densidade e o emaranhado de
palavras, constantes nos livros didáticos começavam a ganhar novo contorno e
expressão, através da inclusão de imagens e, por vezes, coloridas!

Não era para menos que o “Slogan” procurava destacar a nova temática
editorial: “Uma imagem vale...”.

Por

exemplo,

como

descrever

uma

vaca

descansando,

preguiçosamente, sobre a relva de um jardim? Solução 1: escrever um texto
que dê conta da vaca pastando; solução 2: fazer uma foto cuidadosa da
vaquinha e... Pronto! Uma imagem falando por mil palavras. Solução 3: reunir
texto e imagem.

Sem dúvida, as imagens poderiam informar tão bem quanto as palavras
e, até mesmo, muito mais do que elas, quando adequadamente preparadas e
precisamente colocadas.

Na educação este quadro não foi tão diferente. As longas ruminações
teórico-analíticas começaram a ceder terreno aos esquemas e, mais
recentemente, aos cromos - matéria prima de uma foto, em preto e branco ou a
cores, para ser impressa num “livro didático”.

E foi assim que começamos a perceber a substituição de conceitos
impressos palavras, por imagens. Aonde se precisava de mais informação,
informação qualificada ou enriquecida, lá ia uma foto.
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Esta ascendência na qualidade da informação, objetiva suprir uma
ausência: a falta da “coisa em si”, do objeto do conhecimento. Reconstituir um
fenômeno, imediatamente inexistente, exige de início o relato textualesquemático e, posteriormente, o seu registro visual, a foto + grafia
(literalmente, a escrita da luz).

Na escalada da crítica reflexiva que temos assistido mais intensamente
a partir da década de 80, surge um desafio maior: até quando conviver com a
ausência do objeto, do fenômeno em si, o qual se deseja conhecer, estudar e
sistematizar? Será mesmo impossível resgatar e propor vivências relevantes
na escola? Estes problemas são, de fato, insolúveis ou intransponíveis?

Hoje, já começamos a acreditar que não. Parodiando o antigo “slogan”,
mencionado no início do texto, poderíamos dizer:

“Fenômenos valem mais que mil imagens, portanto, mais que um milhão
de palavras!”.

Ao estimularmos a realização de situações vivenciais e experenciais, no
ensino em geral, e no de Ciências em particular, trazemos de volta o objeto da
investigação; propiciamos o contato direto - interações significativas entre o
sujeito e o fenômeno real - condição primordial para a construção de novos
conhecimentos, saltos maiores da intuição, do intelecto e da razão, na criação
de modelos simbólicos da realidade que reflitam entendimento e significado
para o sujeito, na perspectiva de uma aprendizagem significativa. Tais cenários
podem atender a contextos que se estendem desde a Educação Infantil,
alcançando sujeitos que se encontram na universidade. Podem até mesmo
transcender o ambiente escolar formal, propiciando a realização de uma
educação inclusiva para todas as idades e demandas profissionais e sociais.

Para a nossa vaquinha descansando, nada melhor que um bom vídeo
ou, quem sabe, uma visita real ou virtual ao campo onde não só a imagem,
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mas também o ambiente local e a experiência direta poderiam proporcionar
uma vivência relevante para o aprendizado da vida, um ponto de partida para
muitas e variadas caminhadas. Economizamos, assim, um milhão de palavras
que o ruído do tempo dissolveria, poupando-nos de um desgaste infrutífero e
colaborando, decididamente, para o processo de agregação de valor cultural à
formação de nossos alunos.
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DA AULA CONVENCIONAL À DIMENSÃO EXPERIENCIAL E CRIATIVA DA
EDUCAÇÃO

A televisão, como meio de comunicação, embora trabalhe ao nível de
imagens, no plano da tela incorpora a dimensão temporal. Através das imagens
geradas, o tempo está presente na informação. É esta característica que a
diferencia, espetacularmente, de outros meios de comunicação.

Observamos uma tendência atual presente nas programações das
emissoras: informação “on line”, em tempo real (“Aqui e Agora”). Um evento como uma partida de futebol, a F-1, Guerra no Iraque, o “OSCAR” - que ocorre
num determinado local, isto é, num referencial espaço-temporal a quatro
dimensões, será transmitido, se necessário até via satélite, para todo o planeta,
suprimindo-se apenas uma dimensão espacial, imagens apresentadas,
portanto, no plano bidimensional da tela da TV. Mas, e isso é fundamental, a
componente “tempo” estará presente na informação conferindo-lhe realismo e
instantaneidade.

A título de ilustração, comparemos a tridimensionalidade da TV, duas
dimensões espaciais e uma temporal, a bidimensionalidade de uma aula
convencional.

Constante e intensivamente, nossos alunos estão expostos a massivas
cargas televisivas. Num variado mosaico de assuntos, as informações chegam
de forma muitíssimo atraente, através de visuais dinâmicos, de personalidades
reconhecidas, de sucessos em imagem e som. A atenção é assim fácil “presa”
da

informação

passada

de

forma

sedutora,

portanto

praticamente

inquestionável. Todo um clima de expectativa é criado previamente, com
matérias interessantes e consideradas de “utilidade” ou prazerosas para o
telespectador.
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E o que temos durante as nossas aulas?

Não dispomos de recursos para animação, senão os nossos próprios; e
sabemos como os utilizamos à exaustão, a nossa e a dos alunos. Fazemos de
tudo para conseguir criar um clima de expectativa e interesse neles, não é?
Mas quando chega a hora da “apresentação” em si, de que meios dispomos
para mediar o processo de apropriação de informações específicas que
pretendemos desenvolver?

Um instante para responder:

“Giz, lousa e voz...”

Bem, isto é, enquanto não perdemos por completo a voz e continuamos
falando, falando, falando...

Já paramos para pensar que tentamos, o tempo todo e praticamente
sem darmos conta disso, “recriar” a dimensão temporal? Quando conseguimos
integrar à informação a dimensão temporal, obtemos do aluno sua atenção, de
forma espontânea.

Como isto se torna possível?

O que ocorre é que se estabelece uma relação de relevância entre o
assunto e o sujeito. Instintivamente, nos interessamos por aquilo que nos é útil,
seja o que for. Mas, na grande maioria das vezes por não contarmos com
mídias adequadas acabamos em grande desvantagem com a televisão e
demais

multimeios

quando,

na

verdade,

deveríamos

dispor

deles,

inteligentemente, como poderosas mídias para o desenvolvimento do trabalho
pedagógico.

Vamos a um exemplo.
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Suponha que o assunto estudado esteja nos domínios da Citologia. O
professor pode ter, como um dos mais importantes objetivos de aula, destacar
as estruturas básicas de uma célula, bem como as diferentes funções que
apresentam. Inicia então seu trabalho fazendo um breve relato verbal da
invenção do microscópio e de sua utilização. Desenhos no plano bidimensional
do quadro, representando a estrutura básica de uma célula e outras
informações são expressas verbalmente.

Notemos que até esse ponto, a “dinâmica” da aula foi essencialmente
expositiva, de apresentação bidimensional, no plano do quadro-negro ou de
uma tela, e atemporal. A uma certa altura, um estudante pergunta acerca das
dimensões “reais” de uma célula. Esta informação essencial esteve ausente do
domínio sensível do aluno, durante toda a exposição, pois concretamente é
algo impreciso imaginar a dimensão celular, principalmente se não foi
apresentado nenhum padrão para permitir qualquer tipo de comparação que
levasse a alguma estimativa. Neste ponto a existência de uma lâmina
preparada e de um microscópio, mesmo rudimentar, serviriam como suporte
para este processo de estimar ordens de grandeza. Naquela “gotinha”, contida
na lâmina e observada ao microscópio, encontra-se um verdadeiro universo!

A dimensão espaço-temporal está justamente em se manipular a lâmina
e o microscópio e em se poderem comparar grandezas, além de se observar, é
claro, as estruturas presentes. O aspecto sensorial e o emotivo do professor e
de seus alunos encontram, nesta vivência, um referencial comum, a partir do
qual podem trocar diversas informações relevantes e proporem inclusive, novos
problemas, mutuamente.

A ausência de uma lâmina preparada e de um microscópio poderia ser
compensada, em parte, pela existência de um sistema televisivo ou de
retroprojeção que auxiliasse na apresentação e ilustração dos pontos mais
difíceis de serem concebidos. Neste caso um sistema televisivo emprestaria à
www.ifce.com.br
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aula uma restituição da dimensão espaço-temporal, permitindo que o assunto
fosse integrado, de forma permanente, a uma estrutura conceitual mais ampla.
Mas mesmo assim, não substituiria a riqueza dimensional do método vivencialexperiencial que respeitasse a interação com as mídias, microscópio e lâmina
preparada, objeto de investigação pelo aluno.

Ora, não se trata de sugerir uma substituição ingênua para
procedimentos pedagógicos, tais como leitura ou resolução de problemas, pelo
uso purista da televisão! Falamos aqui em aproveitar as possibilidades ao nível
de recursos acessíveis em vídeo, pela geração de imagens, bem como de
diversos programas que visariam melhor sensibilização e que trariam uma
quantidade de informação bem maior, sem nos esquecermos da qualidade
visual, é claro. Isto inclui, com vantagens, as mídias digitais. Por exemplo, um
computador que disponha de um software simulador de um microscópio virtual,
contando com um conjunto de temas cortes de lâminas digitalizadas poderia
enriquecer e ampliar sobremaneira o potencial pedagógico da aula.

Imagens, imagens, imagens...

Mas, notemos bem: continuamos apresentando tudo no plano
bidimensional do quadro e giz ou do tubo de TV, seja acoplado a um vídeo ou a
um computador. Acrescentamos a dimensão temporal, mas continuamos em
duas dimensões espaciais...

Podemos ir mais além?

Retomemos aquela lâmina preparada e o microscópio elementar. Se não
dispomos de programas especiais de TV, que versem sobre o tema estudado
utilizaremos o quadro e giz mesmo. Colocaremos, antes, um problema bem
definido para que o estudante o possa enfrentar. Deixe-o manusear, observar,
tocar, enfim, sensibilizar-se com o que lhe for proposto: provoque-o com uma
simples lâmina e um microscópio. Ele desejará ver o que há naquela “gota” e,
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se não souber como proceder, imediatamente solicitará a sua ajuda. Daí para
frente, o que acontecer, deverá fazer sentido, pois, a esta altura ele já se ligou,
afetivamente, ao desafio proposto, o qual faz agora sentido para sua pessoa seu intelecto, sua sociabilidade.

Este processo pode ser pautado por um caminho mais geral, um método
onde a postura e a prontidão trabalhadas podem se consolidar em “espírito
investigativo”, capaz de formular problemas e sair em busca de suas possíveis
soluções e em “espírito criativo”, ousando pensar e produzir o novo.
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QUADRO COMPARATIVO: MODELOS DE AULA
Aula Expositiva

Apresentada, em termos visuais, no plano bidimensional da
lousa, com recursos estritamente verbais; a dimensão
temporal

depende

incorporados

pelo

de

pré-requisitos

ouvinte.

Esta

anteriormente

dinâmica

de

aula

geralmente apresenta baixo aproveitamento e rendimento,
por se ignorar os conhecimentos anteriores dos ouvintes e
suas reais expectativas sobre o tema.
Aula Expositiva com

Acrescenta, através do uso de programas adequados de

recursos televisuais e

televisão, vídeo, retroprojeção, projeção de slides e

computacionais

computação, a dimensão temporal relativa ao tema tratado;
tem-se ainda, a possibilidade de se obter um maior grau de
sensibilização ao nível individual e coletivo, suprindo-se,
também, as ausências de pré-requisitos necessários à
compreensão e aprofundamento do tema proposto.

Aula Vivencial-

Com o uso de mídias experienciais, permite que se trabalhe

Interativa

ao nível de quatro dimensões, três espaciais e uma
temporal. O objeto do conhecimento é ente sensibilizador
proposto na forma de um problema, contextualizado para a
investigação. Nesta dimensão do trabalho educativo,
desenvolvido entre alunos e educador, pode se estabelecer
uma relação potencialmente mais relevante por colocar o
conhecimento específico, bem como a experiência do
professor, a serviço do estudante. O enfoque do trabalho
pedagógico deixa de ter o foco no professor, o “vou ensinar
(= dar aula)” e passa a ter o foco no estudante, ou seja,
“necessito

saber

(=descubro

minhas

potencialidades,

construo meu conhecimento e minhas competências)”.

Vamos acompanhar, a seguir, o quadro de resumo comparativo das
possibilidades analisadas no quadro anterior:
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QUADRO COMPARATIVO

Características da Aula

Dimensões

Mídias principais

Envolvidas

Mediação Pedagógica
Metodologia Principal
Ênfase Psicopedagógica

Expositiva

2

1. Quadro-negro, livro, Apostila etc.
2. Mínima ou inexistente
3. Discursiva
4. Memorização

Simulada

3

Painéis, Computador, Software,
vídeo, impressos etc.
Freqüente, sob demanda,
intervencionista.
Participativa, com trabalho em grupo.
Construção de Conhecimentos.

Vivencial

4

Painéis, computador, software, vídeo,
impressos, equipamentos, instrumentos
variados etc.
Planejada, freqüente, sob demanda,
organizadora.
Contextualizadora, problematizadora,
investigativa, sócio-participativa.
Construção de conceitos e
competências, criação e autoria.
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BRINCANDO, DESCOBRINDO E APRENDENDO
COM UM PICA-PAU10.
(Apresentação de um relato11)

A figura12 impoluta, ao lado, é a do PicaPau.

Este brinquedo popular, cuja história se
perde no tempo, acabou se transformando em
um interessante recurso vivencial, para o Ensino
de Ciências e Física.

O Pica-Pau foi (re) descoberto durante uma viagem rodoviária para o
Rio de Janeiro, por volta de 1984.

Após haver procurado por muito tempo por um “MRU” (quem se lembra
do estudo de um Movimento Retilíneo Uniforme?) algo, enfim, que se
movimentasse em linha reta e com velocidade praticamente constante, me
deparei com o Pica-Pau.

Sua descida em breves saltos suaves, pela fina haste de metal, fez com
que a pulsação subisse e minha imaginação “foi a mil”. Será mesmo? Teria eu,
enfim, conseguido encontrar um corpo em “MRU”, ou coisa parecida, logo ali,
num restaurante-de-beira-de-estrada e por um precinho-de-quase-nada?

10

Pica-Pau: brinquedo popular onde um pássaro “Pica-Pau” desce por uma haste metálica,
com aproximadamente 30 centímetros, fixada sobre uma pequena base de madeira. Este
brinquedo foi adaptado para servir como mídia educacional, dedicada ao Ensino de Física.
11
Texto apresentado pelo Prof. Cassiano Zeferino de Carvalho para a Coluna Vivências
Significativas da revista abceducatio.
12

Foto digital produzida pelo CIDEPE, a partir de modelo produzido pela Laborciência
Tecnologia Educacional (fevereiro/2004)
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Apesar de desconfiar que sim, só pude ter alguma “certeza científica”
quando cheguei ao hotel, em Vitória (ES). Como professor de física carregava
comigo, naquela viagem, algumas folhas de papel milimetrado e régua...
Então, colocando o Pica-Pau sobre a cama, olhei para o bichinho e perguntei:
“Pica-Pau, será mesmo que você descreve um MU?” (só “MU”, pois o “R”, de
retilíneo, era evidente que sim).

Formulado o problema, a metodologia que concebi para a investigação
foi simples: medir os instantes de tempo, com o cronômetro disponível em meu
relógio, nos quais o Pica-Pau passava por determinadas posições da trajetória.
Ocorreu-me também construir uma “tabela horária”, relacionando a posição (s)
ao tempo (t) obtido, conforme se pode ver abaixo:

S (cm)

0

6,0

11,0

14,5

19,5

24,0

t (s)

0

2,2

3,8

5,8

7,8

9,8

Ao ir construindo a tabela, a emoção começou a aumentar, pois estava
vendo nascer, naquele momento, uma possibilidade incrível: um brinquedinho
popular servindo como instrumento de ensino, uma mídia educacional, para
uma matéria tão abstrata (e chata, na concepção de 95% dos alunos!) como a
Cinemática.

Pegando, afoitamente, o papel milimetrado, passei a transcrever os
dados da tabela “posição por tempo” [s = f(t)]. Os intervalos registrados
possibilitaram-me construir a curva que melhor se ajustava a eles:

Observação: desconsiderar
imprecisões devidas ao editor de
texto, na construção do gráfico.
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Scm
25,0

20,0

15,0

10,0

5,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

ts

Gráfico da posição (s) do Pica-Pau, em
função do tempo (t) – cm/s.

O resultado foi surpreendente: “aquela coisa”, cheia de penas e graça,
descia pela régua, praticamente, em “MU”, isto é, sua velocidade média variava
muito pouco ao longo do deslocamento...!

O fato evidenciou-se através da análise do gráfico, após um pequeno
ajuste na distribuição dos pontos obtidos. Ali estava uma curva particular - uma
reta - a evidenciar a quase invariância na velocidade média do Pica-Pau.

De posse da reta foi imediato calcular a sua inclinação, tomando dois
pontos quaisquer sobre ela. Como a posição inicial do Pica-Pau é So = 0,
decorre que a função horária do Pica - Pau é da forma:

S = 0 + 2,5 t

Ora, se a função horária, parte importante do modelo matemático do
estudo do movimento deste corpo, é consistente com o comportamento
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experimental investigado, ela deverá levar a uma previsão da posição do PicaPau, para um dado instante de tempo.

Buscando responder a esta indagação, determinei a posição prevista do
bico do Pica-Pau, após dez segundos do início do movimento: em cima da
pinta, na ponta do bico! Lá estava o bichinho passando pela posição prevista,
com um desvio mínimo.

A partir desta constatação o modelo matemático pôde ser considerado
consistente. Daí foi um passo para esboçar o gráfico da velocidade e da
aceleração resultantes, em função do tempo, conforme se vê abaixo:

v

a

t

t

Observe que a velocidade média é representada por uma reta, paralela ao
eixo do tempo, pois a mesma mantém valor constante. Quanto a aceleração
média resultante, apesar de haver a aceleração gravitacional inicialmente
responsável pela descida do Pica-Pau, logo depois ela vai se anulando
devido a outras acelerações decorrentes de atritos, fato demonstrado pela
constância da velocidade média do Pica-Pau.

Nascia, ali, mais do que uma gostosa brincadeira: todas as atividades
realizadas conduziam para a (re) construção de um conhecimento relacionado
à cinemática de um móvel, o Pica-Pau, em MRU, e para os estudantes a
possibilidade de uma descoberta: eles também poderiam aprender a construir
conhecimentos através da interação mediada e problematizadora, enfim, fazer
Física!
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Era demais para mim e foi difícil aguardar a hora de encerrar aquela
excursão, a “Rota do Sol” - com chuvas torrenciais, quase do começo ao fim! –
e voltar a São Paulo para melhorar a performance do simpático e recémdescoberto Pica-Pau, como mídia educacional.
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METODOLOGIA VIVENCIAL

Que importância e possíveis conseqüências, a formulação de um
problema pode conferir a uma situação de ensino-aprendizagem?

Digamos que estejamos elaborando uma aula, onde um dos objetivos a
ser alcançado seja o aluno construir e elaborar o conceito de velocidade média.
Para tanto, dispomos de algumas mídias que apresentam um corpo em
movimento, como por exemplo, o Pica-Pau que vimos no texto anterior.

O fenômeno de deslocamento do objeto “Pica-Pau”, contrariamente ao
que parece à primeira vista, nos oferece a oportunidade para formularmos uma
infinidade de problemas, de acordo com os diferentes objetivos que desejamos
que o aluno alcance.

Por exemplo: se formularmos a questão “qual é a velocidade média do
Pica-Pau?” estaremos, na verdade, apresentando um problema abrangente.
Vejamos, porque: a que intervalo de tempo estamos nos referindo? Qual é a
posição inicial do “bichinho”? Neste cenário, medindo a variação de posição e o
correspondente intervalo de tempo em que ela ocorre teremos as duas
principais observações mensuráveis do fenômeno e que poderão ser utilizadas
para se chegar à resposta ao problema proposto.

Para citar apenas mais um exemplo, poderíamos formular a seguinte
questão: “Que forças atuam sobre o Pica-Pau, ao longo de sua trajetória, de
modo a garantirem o movimento que apresenta?”.

Notamos aqui, tratar-se de um problema que envolve uma análise de
forças cuja resultante sendo praticamente nula, confere ao corpo um
movimento com velocidade média também praticamente constante. E não é só
isso: ao descer pela haste, o Pica-Pau oscila e todos quantos já o observaram
sabem da variedade de movimentos e forças que nele atuam.
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Estas reflexões nos levam a buscar e alcançar uma generalização mais
ampla. Pelo exposto observamos que para um mesmo fenômeno podemos
formular diversos problemas, tomados sob diferentes pontos de vista. Então,
podemos dizer:

“Um mesmo fenômeno permite a formulação de inúmeros problemas que se
constituirão no ponto de partida para investigações sistematizadas”.

Esquematicamente:

P5

P4

Pn

FENÔMENO

P3
P2

P1

Legenda
P1 a Pn: Problemas formulados acerca de um mesmo fenômeno

A investigação, por sua vez, compreende aspectos ligados aos
procedimentos de abordagem visando a resolução do problema. Dentre eles:
•

Levantamento de hipóteses;
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•

Observação cuidadosa dos fatos destacados pelo problema e situados

pelas

hipóteses;
•

Aquisição de dados relativos as fatos selecionados;

•

Tratamentos estatísticos, geométricos e matemáticos dos dados obtidos
quando for o caso;

•

Correlação entre grandezas estudadas;

•

Correlação e interconexão entre fatos e dados organizados;

•

Preparação para apresentação dos dados obtidos.

O processo de investigação conduzirá à elaboração de um modelo inicial
que permitirá, dentre outras finalidades:
•

Destacar conceitos em processo de construção;

•

Organizar e apresentar de forma adequada, os resultados mais

importantes

das investigações realizadas.

A verificação de consistência do modelo inicial propiciará a elaboração
de um modelo mais refinado, em concordância satisfatória com o problema
proposto. Para tanto é preciso que o modelo inicial, e, portanto provisório,
possa antever aspectos do fenômeno, dentro de uma margem de precisão
previamente definida ou possível de ser alcançada, principalmente em função
do método e do instrumental de medida.

O sucesso desse processo permitirá elevar o modelo inicial à categoria
de modelo formal, definitivo até que outro modelo, ainda mais acurado ou
amplo, não venha substituí-lo.

Em resumo, a metodologia apresentada pode ser apreciada a seguir:
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CONSTRUÇÃO

4

Modelagem

3

Investigação

2

Problematização

1

Contextualização

Fenômeno a ser
investigado

CONCEPÇÃO DA METODOLOGIA VIVENCIAL

A

percepção

destas

possibilidades

metodológicas

desde

a

contextualização de um fenômeno, passando pela formulação de problemas
relevantes a ele vinculados, transitando pela investigação criativa e alcançando
a configuração de novos modelos pode conduzir o trabalho educacional a ricas
e variadas possibilidades, objetivando a construção de novas estruturas
cognitivas, competências e atitudes nos estudantes.
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É ainda importante realçar que a metodologia vivencial, como toda
metodologia, é um caminho e que a participação criativa e crítica do estudante
são muito mais freqüentes se comparadas aos modelos discursivos de ensinoaprendizagem tradicionais.
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SIMULAÇÃO E VIVÊNCIA

A simulação é um potente recurso do qual podemos lançar mão tendo
em vista ações pedagógicas diferenciadas.

Refletindo sobre o conceito: simulação – ato ou efeito de simular;
disfarce, fingimento; falsidade. No entanto, não vamos tomar esta interpretação
tão ao pé da letra...

Simular também expressa uma situação criada de forma a se produzir
um determinado fenômeno virtual, em um ambiente intencionalmente
preparado para isso. Por exemplo, um filme expressa uma situação de
simulação da realidade, no tempo; uma peça de teatro também.

Mais
computadores

recentemente,
pessoais

(PC

os
–

Personal Computer) têm se constituído
em ferramentas potentes no domínio
das simulações. Novos programas
chamados de simuladores têm sido
produzidos, objetivando criar situações
experienciais-virtuais. Através deles é
possível tratar-se o fenômeno estudado de modo a controlar todas, ou parte de
suas variáveis. Por exemplo: um simulador de um pêndulo físico é capaz de
evidenciar como cada fator como comprimento do fio, atrito, aceleração da
gravidade local influenciará no período de oscilação do sistema. E podem ir
além: a aceleração da gravidade pode ser alterada de modo a apresentar o
valor que assume na Lua, em Júpiter ou em qualquer outro corpo do sistema
solar. Com isso, realizamos um experimento praticamente inacessível em
nosso cotidiano. Em outras palavras, o simulador levou-nos até onde quisemos

www.ifce.com.br
diretoria@ifce.com.br

E agora, Professor?
POR UMA PEDAGOGIA VIVENCIAL
Cassiano Zeferino de Carvalho Neto e Maria Taís de Melo

ir e ali pudemos conhecer, nos mínimos detalhes, como funcionava nosso
sistema físico.

Isto é uma simulação.

Uma simulação é, de certa
forma, uma ilusão num sentido
restrito, a criação de um mundo
virtual, sem dúvida; mas não deixa
de ter o seu valor como recurso
para a educação porque respeita as
estruturas cognitivas humanas e
suas funções psicológicas, como
também procura aproximar-se tanto
Laboratório Digital de Química: experienciando,
resolvendo problemas, construindo
conhecimentos, através da investigação virtual.

quanto possível do mundo real.

Tais aspectos não se limitam às ciências da natureza e matemática:
praticamente para todas as componentes curriculares, da educação infantil,
passando pela básica à superior, existe software disponível no âmbito dos
simuladores.

No entanto vale propor uma questão complementar: a simulação pode
suprir totalmente a necessidade de criação de situações relevantes de vivência,
num processo de construção de conhecimentos e competências?

Responder a esta questão requer uma reflexão mais acurada. Em
primeiro lugar, precisamos saber a quem se dirige nossas intenções
educacionais.

Nosso

público-alvo

apresenta-se

em

qual

estágio

de

desenvolvimento sócio-cognitivo? Por exemplo: estamos lidando com crianças
que

estão,

pela

primeira

vez,

tendo

contado

com

um

simulador?

Trabalharemos com adolescentes às portas do ensino médio ou com
graduando da universidade?
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Estas, dentre outras questões relevantes, precisam ser respondidas a
fim de que nossa decisão pela metodologia e tipo de solução adotada, possa
de fato se constituir em uma ferramenta adequada de apoio às ações
pedagógicas e também aos fins educacionais a que se destina.

O desenvolvimento de simulações pode, sem dúvida, contribuir
significativamente nos processos de ensino-aprendizagem e se constituir em
uma frente de ação diferenciada do educador. Por um outro lado é preciso não
perder de vista que a simulação, enquanto processo isolado, não supre
completamente as necessidades educacionais e pode, até mesmo, se constituir
em um ato de simplificação questionável. Nesta perspectiva convém se ter em
pauta que a simulação pode vir agregar valor às atividades vivenciais diretas.
Em outras palavras há momentos que a simulação poderá ampliar o horizonte
de possibilidades no universo das educacionais.

Situações onde se pode contar com fenômenos genuínos a serem
experienciados, tornam-se relevantes quando apoiadas em metodologias que
incentivem, estimulem e promovam a construção de conhecimentos, através da
investigação, levando-se em conta as noções prévias que o estudante já traz.
Neste contexto, não estamos afirmando que ao se privilegiar a dimensão
fenomenológica estejamos dispensando ou subestimando a potencialidade das
ações de simulação, no ambiente virtual.

Na verdade, a interação entre a vivência e simulação pode potencializar
ainda mais os resultados de construção e aprendizagem dos saberes. Mas, em
uma hierarquia de valores em situações de ensino-aprendizagem, na base das
atividades potencialmente mais relevantes, encontra-se a vivência direta com o
fenômeno.
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O “Cone das Vivências” procurou mostrar como as situações concretas,
experimentadas pelo estudante, estão na base da ação tendo, logo acima, as
chamadas experiências simuladas.

Assim, a simulação não substitui a ação concreta, mas a amplia e
aprofunda, porque de alguma forma dela se origina e para ela deve retornar, na
medida do contexto da realidade em que os fatos se dão e na dimensão da
ciência que se apresenta.
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DA SALA DE AULA AO ESPAÇO DAS VIVÊNCIAS

Para a realização de atividades vivenciais é preciso uma adequada
organização dos ambientes de estudo.

Se o que se quer é favorecer o trabalho participativo e criativo dos
alunos é preciso organizar o ambiente, móveis, mesas e cadeiras, dentre
outros recursos, de modo que as atividades a serem desenvolvidas pelos
grupos sejam implementadas de forma adequada, propiciando maior
interatividade entre os sujeitos e entre eles e as mídias, cenários favoráveis
para a construção de novos conhecimentos.

Normalmente encontramos salas de aula estruturadas nos moldes
tradicionais: carteiras ou cadeiras com braços, dispostas lado a lado na sala de
aula, voltadas, é claro (...), para a lousa.

A distribuição dos móveis nas salas de aula tradicionais segue
geralmente o esquema apresentado a seguir:
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Sala de aula, carteiras enfileiradas: alunos prontos, para “receber” o conhecimento... A
comunicação se dá, fortemente, através de construtos verbais e simbólicos, (voz e imagem na
lousa). Idealmente os alunos deveriam permanecer quietos e imóveis, prestando toda a atenção
no discurso do professor. Mas, isso é o que com menor freqüência acontece e a tal da
“indisciplina” corre, generalizada, frustrando toda a ação pedagógica intencional do professor.

Sabemos que a organização do espaço interior das salas de aula,
apresentada no esquema anterior, reflete, sobremaneira, os paradigmas que
embalaram, e ainda continuam embalando, uma educação calcada na
massificação do ensino e disseminação da informação nem sempre social e
politicamente contextualizada. É, por assim dizer, a escola da multiplicação: 1
para 40, 50 ou 100 – professor, alunos! Acredita-se que o conhecimento é “algo
que pode e se deve passar”, daquele que sabe mais, para aquele que menos
sabe... Eis o porque desta configuração arquitetônica da sala de aula.

No entanto, se quisermos desenvolver vivências que permitam valorizar
as dinâmicas de grupo, equipes de trabalho, devemos reorganizar o ambiente
utilizando os recursos de que dispomos. Nem sempre é viável, de pronto, um
investimento dedicado a uma nova arquitetura do ambiente escolar; então
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teremos de usar criatividade e, com a ajuda dos alunos e cooperação dos
gestores da escola, improvisar o novo ambiente.

A título de exemplo vamos apresentar uma nova configuração para a
sala de aula que venha a propiciar um tipo de vivência diferenciada entre os
estudantes e entre estes e o professor. Observemos o esquema a seguir:
Reorganização do ambiente, para sala de aula com interação horizontal (modelo vivencial)
Sala de Aula reconfigurada, a partir da concepção de um espaço para as vivências. Notamos que
neste novo arranjo o professor deflagra o processo pedagógico, contextualiza o(s) tema(s) de aula e
auxilia na orientação e formação dos grupos; a seguir acompanha o desenvolvimento das atividades,
mediando as ações. Neste novo contexto deixa de querer ser o centro das atenções e desloca o eixo
da ação construtiva e criativa para os estudantes, estes sim, sujeitos primeiros da atenção
educacional.

Cadeiras para cá, carteirinhas para lá, mesa reposicionada e pronto!
Cada retângulo representa a aproximação de 3 a 4 alunos formando uma
equipe de trabalho.

Como podemos observar, através do segundo esquema, na nova
configuração apresentada os alunos podem trabalhar em grupo e o professor
realizar melhor sua ação, como mediador do processo, saindo da ingrata,
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infrutífera e desgastante posição centralizadora que normalmente ocupa
perante os alunos.

Sobre as novas bancadas criativas, nascidas da reorganização da sala,
poderão ser disponibilizadas mídias de estudo. Um jornal ou revista, um globo
terrestre, um microscópio, um plano inclinado, massa para modelar etc.,
poderão fazer parte do conjunto de mídias de apoio à educação. Até mesmo a
mesa do professor, como podemos notar, sofreu uma alteração funcional
servindo melhor como “mesa de apoio às atividades realizadas”, suportando o
material complementar utilizado e outros recursos disponíveis.

Do mesmo modo, sempre que a necessidade o exigir, o professor
poderá reorganizar novamente o ambiente, momentos em que uma
apresentação expositiva mais geral ou específica puder enriquecer a ação
pedagógica dentro do qual vem se desenvolvendo um determinado processo.
Isto significa que não estamos, em hipótese nenhuma, propondo abolir aulas
expositivas, e sim torná-las efetivas nos momentos em que, de fato, puderem
contribuir para o enriquecimento educacional dos estudantes, valorizando ainda
mais o trabalho essencial do professor.

Certamente que havendo a possibilidade de implementar uma Sala
Vivencial a partir de um projeto arquitetônico inicial, em muito se ganharia em
qualidade e dedicação do espaço tendo em vista as ações educacionais e
pedagógicas a serem desenvolvidas. Mas, de qualquer modo, é praticamente
imediato perceber que a mudança na organização das carteiras ou mesas já
cria um outro ambiente de trabalho, propiciando uma nova e mais rica forma de
relacionamento aluno-aluno e aluno-professor.

Diante da perspectiva apresentada, repensar os processos pedagógicos
é também repensar e criar uma nova arquitetura, dedicada a ambientes
educacionais, formais e informais.
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DIVERSIDADE DE CRITÉRIOS: ADOTAR UM LIVRO OU SER ADOTADO
POR ELE?

Quando decidimos adotar uma determinada obra, certamente levamos
em conta alguns critérios básicos. Atualmente o preço acaba sendo um dos
mais importantes fatores, embora existam parcelas de consumidores que não
são muito afetadas por ele. No entanto, de um modo geral, o preço e o perfil da
obra são os pontos críticos para uma decisão de adoção.

Ainda vivemos, infelizmente, o dogma que faz expressiva parcela da
sociedade que tem filhos na escola crer que “escola boa é aquela que põe o
estudante na Universidade, sem fazer cursinho”. Por conta desta crença, as
escolas acabam assumindo um papel de “preparadoras para o vestibular”.

E claro que esta decisão leva a determinados tipos de necessidade,
dentro da dinâmica da sala de aula, e isto significa termos de selecionar as
obras que atenderão a estas ou aquelas particularidades especificas.

No caso do ensino médio, por exemplo, não é raro decidirmos pela
adoção de uma obra “padrão-vestibular” repleta de resumos, com numerosas
questões dos últimos vestibulares. O problema realmente começa a aparecer
quando o curso vai avançando e acabamos não tendo somente a sensação,
mas, de fato percebemos, que o conteúdo curricular não está sendo
desenvolvido de forma contextualizada com o cotidiano dos nossos alunos.
Esse tipo de fenômeno é comum acontecer e muitos colegas já o vivenciaram.

De fato, quando estamos imersos num sistema que já se definiu como
“instituição que objetiva colocar o aluno na Universidade” é preciso reconhecer
que uma filosofia, a priori, já foi definida e com ela, uma linha de ação. Portanto
o livro didático ou o sistema de ensino, neste caso, se apresenta como uma
solução para atender a um objetivo pré-determinado.
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Nesses casos, nos deparamos com o seguinte questionamento:
adotamos um livro ou estamos sendo adotados por ele?

Vemos que “ter que optar” por uma obra, de fato não é opção. Mesmo
quando o mercado nos oferece um sem número de obras equivalentes, não
estamos optando no legitimo sentido do termo.

Optar significa redefinir amplamente uma linha de ação e de trabalho
pedagógico e isto se insere na perspectiva de uma ação ética da instituição e
dos educadores envolvidos nos processos de tomada de decisão. Nesta
perspectiva é que se pode dizer que o projeto político-pedagógico da escola é,
antes, uma ação voltada para a cidadania atenta à diversidade. Este sim deve
ser o norte para as decisões maiores que precisam ser tomadas em instituições
que empreendem na educação.
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QUANTO VALE UMA NOTA?

Vamos refletir sobre Economia Escolar?

Por Economia Escolar nos referimos ao “mercado” de notas do qual se
serve o ensino, diariamente.

Nota pra cá, pontinho pra lá... E, nessa ciranda de trocas, vamos
ensinando aos alunos que o que vale mesmo é barganhar “conhecimento” por
notas, seja em número ou letra!

Normalmente, confunde-se medir com diagnosticar. Em geral o que se
faz é “medir”, isto é, quantificar o quanto o aluno é capaz de devolver o que
aprendeu. Além disso, acabamos por comparar subjetivamente os sujeitos,
desrespeitando dessa forma a diversidade inerente ao contexto em que se
constituíram.

Raramente utilizamos uma forma de avaliação processual, ou seja,
diagnostica, capaz de trazer informações acerca da efetiva construção de
conceitos, desenvolvimento de competências ou, ainda, mudanças de atitudes
dos sujeitos.

Vejamos ainda outros aspectos nocivos e absurdos da Economia
Escolar.

É comum observarmos os alunos, desde as primeiras séries do ensino
fundamental, fazendo o seguinte tipo de contabilidade:
•

Tirei 3,0 na prova de Português;

•

O trabalho valia 5,0 e tirei 4,0;

•

A freqüência total valia meio ponto na média;

•

Entreguei todas as lições: mais meio ponto na média;
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•

Não fui à excursão; fiquei sem nota!

•

Bem... O cálculo da média é...

Não precisamos ir além para perceber que há uma preocupação contábil
demonstrada pelo aluno. Um economista diria tratar-se de balancete de
variação patrimonial: se ele for positivo há superávit, mas se ele for negativo
existirá déficit!...

É irônico perceber isto quando se fala, às vezes, tão mal do capitalismo.
Quer capitalismo mais selvagem do que o Capitalismo Escolar? E isto na
própria escola: é o fim! Estamos ensinando nossos alunos pela vivência: neste
mundo o que vale mesmo é ter e assim isto também se refletirá no seu
cotidiano.

Mas, dirão os avalimetristas: é impossível criar um sistema de avaliação
que não comporte um sistema de medidas! Correto. Mas avaliar é só isso?
Quanto vale sentir o cheiro de uma fruta, ou experimentar o seu sabor? Quanto
vale criar uma história? Quanto vale a emoção de se ver microorganismos
vivos, ao microscópio? Quanto vale o sentimento de autoconfiança, após se
resolver um difícil problema de Física?

A Educação tradicional é compatível com os processos de avaliação
normalmente adotados. Aliás, não poderia haver maior concordância:
economia, notas, bancos, valores - um verdadeiro mercado de negócios que as
crianças aprendem a operar desde de tenra idade.

Vamos repensar os significados das avaliações? O que podem nos
oferecer enquanto informações-diagnósticas de andamento de um projeto
educacional, por exemplo? Como estas informações poderiam ser utilizadas no
processo de ensino-aprendizagem, tendo em vista o re-direcionamento de
planos previamente definidos? O quanto um momento avaliatório pode se
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constituir também em um momento desafiador em que novos conhecimentos
são construídos, como respostas a problemas propostos e resolvidos?

Afinal: quanto vale uma nota?
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EQUALIZANDO O DESNÍVEL P – A

A educação bancária está calcada na crença: “Eu, professor, dou a
matéria para você, aluno”.

É significativo lembrar que a origem da palavra aluno expressa: (a = não
+ luminus = luz), isto é, alguém “apagado”.

Ora, se ao aluno falta luz, nada mais natural que nós professores (do
latim professus – aquele que adota ou “aquele que reconhece ou admite
publicamente”) – venhamos a “acender” a cabeça e o corpo daquele ser
apagado...

Vamos utilizar um recurso visual para compreender melhor este
processo.

Consideremos que o desnível P – A, no esquema abaixo, represente
aquilo que o professor sabe, em relação ao que o aluno não sabe e que ele,
professor, julga ou acredita que o aluno deva saber:

P
C
b

P-A

A
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Onde:
P: Professor
A: Aluno
C: “Conhecimento”
P – A: Desnível entre o que o professor sabe e o que aluno desconhece

C representa o conhecimento que o professor P acredita “passar” ao
aluno A devido à existência do desnível P – A; b representa as resistências,
barreiras normalmente oferecidas pelo aluno durante os processos de ensino,
mas em geral não de aprendizagem.
Ë comum ouvirmos a seguinte frase: “O aluno está cada vez pior, a cada
ano que passa!”. A partir desta conclusão precipitada, caminhamos diretamente
para uma situação de estresse no processo educativo.

O aluno sabe muito bem que “quanto mais um professor dá, mais um
professor cobra”, não é mesmo? A “matéria dada” num determinado período,
não será aquela cobrada nas provas?

Quando “damos a matéria” agimos como se existisse um vazio que
deverá ser preenchido com o conhecimento c, verbalizado e passado na lousa.
Podemos teoricamente até saber que não é bem assim, que o aluno deve ter
pelo menos alguma noção das coisas, mas n prática agimos como se ele não
trouxesse nenhuma bagagem, nada ou quase nada: um “cabeça vazia”.

Vamos lançar mão de mais uma imagem para representar o conceito de
“Educação Bancária”. Considere que a circunferência represente a “cabeça do
apagado”, isto é, do aluno. Para um processo de “injeção de conteúdos”
teremos uma representação do tipo:
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O processo de “Injeção de Conhecimento” acontece durante o período
que antecede a prova. Concluída esta etapa, podemos representar o momento
da “provação”, da seguinte forma:

Dia de Prova, ou dia da
Avaliação

O “saber” do aluno
despejado no dia
da provação
C’

Aluno

Como o esquema sugere, a hora da prova é a hora do aluno “devolver”
ou “despejar”, na bandeja do professor, o “saber” ou “conhecimento” que ficou
retido na memória.
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Será que, ao menos, o “apagado” se iluminou um pouco? Aliás, há até
quem dia que aluno não tem memória, apenas uma vaga lembrança...

E a tal “avaliação”: quantos segundos foram gastos para “corrigir” – do
latim corrigere, isto é, da forma correta – uma, dentre as 368 provas para
serem vistas e corrigidas num único final de semana? Quanto vale? Qual é a
nota? A propósito: em que momentos apresentarão aos apagados, queremos
dizer, aos alunos, a tal da corrigere – a forma correta – da prova?

Como vemos, não é preciso ir muito longe para perceber a
insustentabilidade e inconsistência de nossos processos de “avaliação”. Mas,
retornaremos a este assunto oportunamente. Voltemos ao problema do
desnível P – A: haverá meios de se eliminar, ou pelo menos diminuir tal
desnível em fator que agregue valor ao processo pedagógico?

Para alterar o desnível P – A é preciso remodelar, profundamente, a
ação educacional através de metodologias que elejam e estimulem a
problematização e as interações aluno-objeto do conhecimento, aluno-aluno,
aluno-professor e aluno-informação, de um modo geral.

Quando não temos a possibilidade de motivar o aluno a focar sua
atenção num problema ou num conjunto específico de problemas que lhe
apresentamos durante uma aula, normalmente nos tornamos o problema:
somos alvo de deflagração e também de bombardeio e guerrilha. Podemos
explicar. Ai do professor que subestima a capacidade de guerrilha dos seus
alunos! Este professor vai ser experimentando um dia-a-dia exaustivo e
absolutamente estressante. Ele quer ou tem que dar aula, mas os apagados
resistem de todas as formas, das mais diretas e contundentes às mais sutis,
através de ardilosos subterfúgios, como aquela interminável conversinha de
fundo, aquele ar de “não estou nem aí”, aquele sono de fazer cair baba na
carteira e assim por diante.
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Isto tudo acontece porque ele se coloca como o foco das atenções. Na
falta de se poderem produzir situações fenomênicas, indispensáveis para
suportarem um processo de problematização consistente e envolvente para os
alunos, “temos de colocarmo-nos no centro dos acontecimentos. Ao fim do dia,
só resta mesmo a exaustão.. Ano após ano, a mesma aula, a mesma coisa e,
pior ainda, acreditando que o aluno chega cada vez mais sem condições? Dá
pra agüentar? Até quando vai dar para encarar esta situação?

O equívoco central do processo acima descrito está mo seguinte: “Eu
trabalho pelo aluno”. Eis a coisa mais nociva, o cancro, a doença mais terrível
que se sustenta, todos os dias, nas salas de aula do país e, quiçá, de
expressiva parte do mundo. Que absurdo, que falta de percepção, que
desperdício de tempo! Repito: não há nada pior para o ensino e para a
Educação.

Tal quadro doentio não ocorre por acaso. Há um conjunto de
circunstâncias históricas, perpetuadas por gerações de docentes, que optaram
por centrar a ação do ensino, como pseudo-aprendizagem, na figura do
professor.

Falta-nos um exemplo: se tiver por objetivo, durante uma aula de
redação, estimular a criatividade, e desenvolver a sensibilidade de meus
alunos, acendendo-os de dentro para fora, preciso pensar em organizar uma
aula na qual a participação efetiva seja a tônica do evento. Posso pedir que
escrevam livremente o que lhes vier à cabeça, enquanto ouvem música; posso
sugerir que fechem os olhos e fiquem em silencia por algum tempo, buscando
registrar, logo a seguir e sem censura, as emoções e percepções
experienciadas durante o exercício e assim por diante. Dá para imaginar se,
para esta mesma aula, ficássemos discursando sobre o que é sensibilidade,
criatividade e qual a importância de sermos capazes de “soltar” nossos
sentimentos? Neste caso estaríamos trabalhando por eles, fazendo por eles e
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eis aí o equívoco fundamental. É impossível alguém sentir pelo outro, fazer,
vivenciar...

Quando gerenciamos uma aula assumimos a postura de um manager,
isto é, de um gerenciador. Alguns dirão que o título sugere algo frio, impessoal,
sem vida.No entanto, não é no título conferido aa ação do professor que reside
ou não a vida. A vida pode estar nas relações que se desenvolvem, nas
motivações das pessoas. Extraímos e compartilhamos vida através dos
caminhos que juntos escolhemos seguir, através de metodologias. E ainda:
quanto mais situações desafiadoras mais interessantes, significativas e
envolventes se tornarão as aulas!

Justamente aqui reside a solução do desnível P – A: durante as ações
de aula em que os alunos essencialmente trabalham, o professor é solicitado.
Vamos repetir: o professor é solicitado. Quer dizer que o mestre sai daquela
ingrata, cansativa e inócua posição, centralizadora, do “eu sei” para uma grata,
estimulante e produtiva posição descentralizada do “eu promovo”, ou então, “eu
propicio e faço as mediações adequadas para que os processos possam ser
enriquecidos e fluir da melhor maneira possível”.

Vamos, a título de esclarecer ainda mais este importante ponto,
esquematizar a nova situação:
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P

A

Podemos inferir, a partir do esquema acima, que foi estabelecido um
novo padrão de relacionamento entre professor e alunos. Notamos também a
valorização do trabalho em grupo, coletivo, propiciando trocas entre os pares e
o conseqüente enriquecimento das discussões a atividades pedagógicas
propostas.

Como o próprio esquema sugere, o desnível P – A desapareceu, pois foi
equalizado a partir da introdução de metodologias de compartilhamento.
Nestas metodologias tem-se o seguinte: não se divide um problema em tantas
partes

quantas

forem

possíveis,

buscando

sua

solução.

Após

uma

contextualização, apresenta-se, ao contrário, um mesmo problema ou conjunto
de problemas interligados, a todos os participantes de um mesmo processo. A
situação específica na qual o grupo se envolve passa a receber a atenção
diferenciada dos alunos, buscando as possíveis soluções para os problemas
propostos. Estabelece-se, portanto, um processo de investigação onde estará
presente a autoria dos sujeitos, naquilo que culturalmente produzem.

Este processo produz pensamento, matéria-prima da construção do
conhecimento. O professo já não é aquele que detém o conhecimento e que
tenta, em vão, transmiti-lo para o aluno: ele passa a ser o elaborador prévio
dos programas, outras vezes o deflagrador das problematizações, o
organizador dos processos de ensino-aprendizagem e o acompanhante,
literalmente o Mestre – que acompanha a todos e a cada um dês seus alunos.
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Mestre não é aquele que ilumina pela verborragia e pelos quadrosnegros e lotados, cada vez mais negros e menos lotados das escolas. Mestre é
aquele que, através de atitudes, advindas de seu autêntico saber, estimula e
encaminha o discípulo a fazer acender e brilhar a própria luz.
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DE UM SALTO, PARA O FUTURO

Haverá tempo em que a escola, a casa do aluno e o mundo constituirão
os lugares da educação.

Ir à escola é algo tão corriqueiro que não questionamos esta ação. No
entanto, com o advento das novas tecnologias da comunicação, cada dia mais
a escola estará indo à casa do aluno.

Entretanto, o próprio mundo é o maior palco para o aprendizado: eis um
laboratório vivo e infinitamente rico em possibilidades. Fazer esta conexão
entre a escola e a casa do aluno é uma utopia que hoje caminha para se
transformar em realidade.

As escolas estáticas, encerradas e encasteladas em si mesmas, como
únicas detentoras dos saberes, estão em declínio. Hoje é praticamente
impossível a um aluno estar à mercê de um único espectro de informações e
estímulos, porque os meios de comunicação são muito eficazes naquilo que se
propõem a fazer. Contrapondo-se a isto, a escola centrada na retórica, na
educação massificada e sem sentido para a vida não suportará a pressão da
própria sociedade que anseia por algo mais que giz, lousa e professor.

Naturalmente, não estamos fazendo aqui a apologia da desvalorização
do professor: é exatamente o contrário! Talvez nunca, em toda a História da
Educação, o professor viveu um momento de tão significativa e rica
oportunidade de reflexão e mudanças. A figura do Professor-Educador é
fundamental nos processos sócio-afetivos-cognitivos. Mas, é preciso que o
perfil

desse

educador

seja

construído

com

base

nas

expectativas

revolucionárias que a própria sociedade do conhecimento traz.
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Na sociedade do conhecimento é fundamental que os sujeitos e os
grupos sejam capazes de produzir conhecimento. Neste processo é preciso
saber como se apropriar das informações desejadas. No entanto, a informação
não precisa estar, necessariamente, num único local. Com o advento da rede
mundial de computadores, a Internet, a informação pode ser armazenada em
memórias virtuais para, posteriormente, ser acessada pelos interessados. De
posse das informações, teoria e prática contextualizadas, pode-se promover a
construção

de

novos

conhecimentos,

como

respostas

a

problemas

enfrentados.

Por exemplo, metodologias de ensino-aprendizagem que têm início em
vivências e experienciação oferecem assunto para muito trabalho e reflexão.
Uma aula vivencial e participativa necessita de momentos compartilhados entre
alunos e professores e momentos posteriores, para contextualização,
desenvolvimento e organização do conhecimento.

Pelo exposto, podemos perceber e imaginar as profundas mudanças
esperadas nas dinâmicas educacionais e nas atitudes do professor como
provocador-mediador e organizador dos processos de ensino-aprendizagem.
Tais

mudanças

passam,

sem

dúvida,

por

novas

atitudes

e

desenvolvimento de competências por parte dos educadores, rumo a uma nova
cultura docente.
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3º CAPÍTULO

O Trabalho e a Formação
Continuada do Educador
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LER, REPETIR, EXPLICAR

“Preparando aula: leio o capítulo, organizo as idéias centrais, resolvo os
exercícios. Vou para a escola: repito. Eles não entendem. Re-explico, eles se
confundem mais ainda e eu me desanimo”.

Este é o cotidiano de milhares de professores e milhões de alunos que,
juntos, participam de um processo cujo resultado significativo é praticamente
nulo.

Se este for nosso caso, calma, não nos desesperemos: há um caminho,
uma saída ao menos, outras metodologias possíveis.

Sim: aceitemos a franqueza e acreditemos que podemos desconhecer
caminhos alternativos pelos quais podem correr a Ciência da Educação.

Na verdade a bagagem acumulada até aqui não deve ter sido e nem
poderá ter sido em vão. Cremos que será preciso reorganizá-la a partir de uma
nova perspectiva que terá por base conceitual a vivência, e por objetivo um
horizonte inatingível, pois a Educação se nutre, antes, da beleza das utopias.

Si, primeiramente olhemos atentamente para os caminhos seguidos pela
Ciência no correr de sua História. Ciência tem a ver com o enfrentamento do
mistério, o desconhecido... Tem a ver também com problematizar, investigar,
ousar, sonhar e compor. Por isso, a Ciência odeia a decoreba!

Que maldição: a maldição da decoreba!

De onde foi que emprestamos isso: do Aristotelismo cego?
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Se devermos de fato programar um sujeito para que ele responda
exatamente o esperado, então a decoreba é um excelente método. Mas, tal
qual os ratos de Skinner13, ou a memória EPROM14 de um computador, o
infeliz não irá nunca, além disso!

O que isso significa? Significa que o sujeito não pensa, não consegue
estabelecer relações, não estrutura nem produz novos conhecimentos.

Uma pena, não é? Tanto empenho, tempo gasto, em vão. O cérebro do
discente está “carregado” com informações estanques que não se ligam a nada
fora de si, a nada dentro de si.

Na verdade, isto tudo que se apresenta é muito sério e registra
conseqüências gravíssimas, do ponto de vista da qualidade de nosso ensino e
formação cultural da sociedade. Daí advém a desvalorização da própria
educação e nossa também, como profissionais. Como formadores de opinião
cabe-nos uma parcela considerável de responsabilidade neste terreno. As
coisas estão como estão não só por “culpa do sistema” uma vez que somos
nós mesmos que o fazemos acontecer em nosso dia-a-dia.

Pode ser que pedras e pedras estejam a rolar em nosso interior. De fato,
há muitas coisas que gostaríamos de ver mudadas, reencontrando um caminho
de melhor significado profissional e pessoal que nos permitisse romper com o
círculo vicioso do “ler, repetir, explicar”, em vão. Procuramos por saídas, a
superação destes círculos viciosos.

Necessitamos urgentemente construir novos caminhos e oportunidades
e isto pode ser feito: está, na verdade, ao alcance imediato de nossas mãos,
nossos corpos, nossa visão. É, antes, uma questão de opção pessoal.

13

SKINNER
Memória EPROM: tipo de memória residente em computadores e que não podem ter os
dados registrados alterados, por ações do usuário externo, sempre apresentando, portanto, os
mesmos registros previamente gravados,
14
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O caminho ao qual nos referimos passa, invariavelmente, pela
motivação por aquilo que se faz e como se faz!

Lançamos aqui um convite: vencer o estresse através do prazer do “que”
e “como” fazer, atuando de forma verdadeiramente renovada na esfera
profissional. A repercussão desta mudança de postura se refletirá franca e
imediatamente em nosso ambiente, trazendo-nos benefícios pessoais de
diferentes ordens, o que acabará por se refletir em nosso trabalho.
Transformaremos um círculo vicioso em círculo virtuoso.

Sim, isto é perfeitamente possível e além de satisfação e realização
pessoal, passaremos a pagar em dia nossas contas, inclusive as da livraria, do
teatro e do cinema, de um happy hour ou ainda daquela viagem, merecida, de
férias!

No mínimo.
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A DICOTOMIA ENTRE PLANEJAMENTO E AÇÃO

Ao fazermos uma pesquisa minuciosa nos arquivos das universidades,
procurando levantar o tipo e a quantidade de trabalhos acadêmicos voltados à
área educacional, veremos que a maioria esmagadora de teses e projetos,
sequer saíram do papel. Mesmo os trabalhos mais elaborados ficaram
empoeirados nas prateleiras das bibliotecas universitárias.

Por que isto acontece?

Responder de forma objetiva é sem dúvida, algo difícil de ser feito;
porém, se atentarmos para certas peculiaridades de nossa cultura, talvez
encontremos algumas pistas reveladoras.

Em primeiro lugar é preciso reconhecer que a Educação é um processo,
e como tal, estrutura-se através de ações, investimentos e tempo de
maturação.

Ao retomarmos um a um os projetos que nos últimos trinta anos foram
engavetados, logo após sua apresentação, veremos que a grande maioria
deles sofreu pela ausência de investimentos, ou que uma ação vigorosa para
implementá-lo, na prática, esteve ausente. Ou ainda, infelizmente, que o tempo
não foi um colaborador: unicamente, serviu como pano de fundo para fatos
acadêmicos muitas vezes desarticulados da realidade.

Pensar e planejar para longo prazo, mas agir em curto prazo: isto
significa que pode estar na hora de sair do plano do papel, passando para a
dimensão das ações concretas.

Conhecemos bem as deficiências do ensino mas, pouco se sabe a
respeito de como superá-las efetivamente. Nestas circunstancias é preciso
empreender uma tarefa de cunho vital: recuperar os bons projetos tirá-los das
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prateleiras, atualizá-los e encontrar meios efetivos para concretizá-los,
derrubando desta forma as barreiras aparentemente intransponíveis do
planejamento para a ação.

Caso isto não aconteça não só permaneceremos do jeito que estamos,
mas, tenderemos a agravar ainda mais o já precário quadro educacional de
nosso país.

A opção é nossa.
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NIVELANDO “POR CIMA”, ELIMINANDO “POR BAIXO”

Há um dogma professando na Educação que pressupõe um “nivelando
por cima”, para os cursos de nível superior. Analisemos, em particular, o que
tem ocorrido nos cursos de graduação a este respeito.

Os estudantes que ingressam na Universidade, em geral através de
exames vestibulares, normalmente “fazem” ou “pagam” (como dizem, às vezes)
as disciplinas do chamado núcleo comum. O tempo de realização desta
primeira fase do curso é, teoricamente, de dois a três anos e não distingue se o
aluno seguirá a licenciatura ou o bacharelado quando este é oferecido.

Ocorre, no entanto, que os desafios desta primeira etapa são
normalmente inúmeros. Aliado à bagagem insuficiente que o estudante traz,
sem contar os casos em que a instituição é paga e ele fica inadimplente,
costuma ocorrer um processo que poderíamos chamar de “segunda
peneirada”. Nesta etapa, as dificuldades apresentadas são de tal ordem que o
abandono do curso acaba sendo a única saída, um “aborto” do estudante ao
processo.

A perda que se estabelece devido à tirania deste processo é
incalculável. O tempo despendido pelo estudante, que geralmente varia de seis
meses a três anos, via de regra não é recuperado. Aquele que poderia ser um
professor, com um mínimo de base e especialização, acaba dirigindo-se para
outras áreas de interesse profissional ou, simplesmente, desiste. Os que
permanecem irregularmente no magistério lecionam, por vezes anos a fio,
apenas com uma precária autorização dos órgãos educacionais. Com isso
perde a Educação, deixando de contar com um educador com formação
específica, ainda que minimamente adequada.
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Ora se o ensino oferecido pelas universidades, em diversos cursos, de
fato nivelassem “por cima”, ainda vá lá! O que ocorre, na prática, é que muitos
dos cursos oferecidos estão totalmente desatualizados trazendo características
da Educação clássico-formal que não incorporando novas concepções,
metodologias e tecnologias educacionais, permanecendo distantes da
realidade circundante ou apresentando “desafios”, discutíveis, frente às
expectativas de uma formação profissional contemporânea.

O dogma do nivelamento “por cima” não passa, portanto, de um
lamentável desencontro entre objetivos, meios e fins, o que atesta uma
ausência de respostas consistentes e realistas em termos da formação de
profissionais da e para a Educação atualmente.

É preciso compreender que um curso superior voltado a formação de
educadores deve ter por objetivo fundamental contribuir para a formação do
futuro professor. Mas esta formação deve se processar em acordo com a
atualidade.
Precisamos arejar, urgentemente, as salas da Universidade! Os ares da
contemporaneidade irão limpar os móveis empoeirados que estiveram
abandonados por tanto tempo, procurando-se atender aos anseios e às
necessidades da própria sociedade e suas reais demandas por Educação.

A Universidade que se quer é a Universidade viva, integrada ao seu
tempo, competente e produtiva parceira enfim. A “produtividade” da
Universidade pode ser medida pelo que ela é capaz, efetivamente, de realizar.
Para conseguir realizar sua missão institucional precisa imediatamente não só
reconhecer o meio em que atua, mas também reconsiderá-lo como fonte
primordial de inspiração e movimento, por sua própria razão de existência.

A título de reflexão, alguns aspectos mais podem ser levantados, a
saber:
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-

Eliminar conteúdos inúteis dos currículos;

-

Objetivar

e

formalizar,

sempre

que

possível,

as

integrações

interdisciplinares horizontais, verticais e transversais;

-

Atualizar os cursos, incorporando aspectos experimentais e práticos das
Ciências estudadas;

-

Promover programas de interação com o mercado de trabalho, escolas e
outras instituições de ensino;

-

Acostumar-se a “ouvir os sinais imanentes das carências da própria
sociedade, de seus anseios e de suas expectativas nesta esfera,
providenciando com a urgência possível, respostas hábeis aos
problemas levantados”;

-

Constatar que o seu melhor marketing é a efetiva qualidade do serviço
sócio-cultural especializado que presta, aquilo que incorpora efetivo
valor às suas ações institucionais.

Portanto, não se trata de nivelar “por cima”, eliminando-se “por baixo”. O
que se espera da universidade é que se ajuste a seu tempo, de preferência
com um olho no futuro mais longínquo, promovendo a cultura e apresentando à
sociedade profissionais qualificados e competentes para responder às
necessidades e desafios relativos ao seu tempo.
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MEDIANDO, REALIZANDO-SE PESSOALMENTE E MELHORANDO
CONDIÇÕES

AS

PROFISSIONAIS.

Trabalhando de forma diferenciada, melhorando as próprias condições
profissionais e mediando bem o processo pedagógico: esta tríade é
indissociável para o moderno profissional da educação.

Para o professor, reerguer o patamar de qualidade do ensino
desenvolvendo suas atividades docentes de forma diferenciada, pode implicar
em uma maior satisfação pelo que faz e isto em geral implica num resultado
melhorado para a Educação.

Mediar bem os processos pedagógicos é garantir meio, através de
ações conscientes, capazes de potencializar objetivos fundamentais traçados
para um programa educacional. É, através de metodologias mais adequadas
em cada caso, desenvolver aptidões, praticar a cidadania e se tornar sujeito do
processo histórico. É realizar, passo a passo, os ideais norteadores da
Educação, em vias de várias mãos, afetando as instituições, os profissionais e
os estudantes, sujeitos de uma sociedade organizada. É sentir a emoção de
ser um agente motivador comprometido com o que faz.

Esta rede intrínseca reflete de forma variada, aspectos de uma mesma
essência: a qualidade do trabalho que é desenvolvido pelo profissional da
educação.

Tal postura terá suas conseqüências imediatas e em longo prazo. De
pronto podemos dizer que trabalhamos melhor. Convém notar que,
normalmente, se considera intensidade de trabalho como horas de labor, mas
não é este o critério ao qual nos referimos aqui. Podemos ter ou dispor de uma
mesma carga horária, mas potencializá-la de variadas formas. Podemos
terminar o dia, a semana ou o mês, extenuados, exauridos e até doentes. Ou
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então, transformar cada momento de nosso dia profissional em realização,
usufruindo o prazer que dele emana. Isto é “trabalhar” melhor. Em termos mais
específicos significa que nossa relação trabalho/benefício, passa a sofrer um
ganho sensível e positivo.

Podemos auferir resultados significativos a partir de um aumento na
eficácia em nossas ações. Convém notar que eficiência não se confunde com
eficácia. A primeira não pressupõe, necessariamente, mudanças no modusoperandi nas a segunda sim.

A mudança de métodos, recursos e abordagens são mensuráveis pela
eficácia de nossas ações inteligentes e coordenadas pelos resultados que
produz. Novamente, o aflorar de novas oportunidades não tardam a ocorrer.

Inevitavelmente o sucesso começa a chegar e, com ele, novas e
melhores oportunidades para as condições profissionais. Isto pode ser
mensurável pelos resultados que auferimos através de um procedimento
profissional qualificado, que vai se diferenciando com o tempo. Os níveis de
interesse e participação, envolvimento e compromisso de nossos alunos
crescem também significativamente; por esta razão, a escola pode realizar bem
sua

missão

maior:

propiciar

um

espaço-ambiente

que

possibilite

o

desenvolvimento integralizado de seus alunos.

Perante um quadro ascendente com este, as oportunidades e
remuneração profissional diferenciada são conseqüências geradas pela
mudança de paradigmas e posturas do professor, frente à dimensão
profissional no exercício do magistério.

Não está mais do que na hora de instauramos o “jogo do ganha-ganha”?
Ganha o professor, ganha o estudante, ganha a escola e ganha a sociedade.
Nesta perspectiva podemos identificar como a ação pontual do professor pode
ter um novo alcance e magnitude, valorizando ainda mais os desdobramentos
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que pode produzir na esfera pessoal, dos grupos e até mesmo na dimensão
que alcança a escala macro-social.

Mas, o que de fato pode movimentar a esteira das ações que permitirão
nosso crescimento profissional será nossa decisão pessoal de ir ao encontro
das novas oportunidades que surgem, preparando-nos para elas. Nesse
contexto se inserem os programas de formação continuada, isto é, educação
permanente.

Jamais estaremos prontos ou formados. Se isto nos exige uma nova
postura, também vem como a dimensão de novas oportunidades e crescimento
profissional, um reflorescer que traz significado e beleza à nossa carreira de
educador.
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O QUE UM PROFESSOR ENSINA?

Normalmente quando elaboramos nossas aulas e atividades ficamos
atentos aos pontos dos conteúdos a serem trabalhados. Preocupamo-nos com
a metodologia, com os recursos a serem utilizados nas atividades propostas e
assim por diante. Em geral nossa preocupação recai sobre os aspectos
técnicos da aula, mas nos esquecemos, por vezes, de que quando agimos
expressamos pelas ações mensagens que vai muito além de conteúdos.

Esta mensagem chama-se “Nós Mesmos”.

Um estudante “lê” quem é o professor muito mais do que possamos
imaginar e esta leitura passa por nossa postura pessoal e profissional. Neste
caso, que mensagens temos passado?

Para avaliarmos melhor esta questão, podemos refletir sobre os
seguintes aspectos:
•

Quanto de nossas ações revela um profissional coerente e comprometido
com o “como” e o “quê” faz?

•

Em que sentido normalmente orientamos nossas ações? Utilizamos um
“repetitório” interminável de fórmulas e vocábulos ininteligíveis, desprovidos
de teor e significados, desconfiando até mesmo das possibilidades pessoais
dos estudantes, deixando com esta atitude de descobrir e valorizar
potenciais relevantes?

•

Em que proporção mediamos o caminhar dos estudantes a situações
desafiadoras ou menosprezamos sua própria capacidade de gestão do
conhecimento, dando “tudo mastigadinho” para eles?

•

Em que medida estimulamos a criatividade, habilidades e competências ou
“queremos pensar e agir pelos alunos?”.
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•

Qual é imagem pessoal e profissional que lhes apresentamos: a do
derrotado ou insatisfeito, a do terror, ou daquele ou daquela que reflete
prazer e profundo significado pela inserção da ação profissional na vida
acadêmica e dela para além dos muros da escola?

Responder, com franqueza, a estas perguntas pode significar o início de
uma profunda mudança em nosso caminho pessoal e, por extensão,
profissional. Mais que isso, pode representar um fato imediato e inegável:
nunca passamos desapercebidos perante nossos alunos.

Como investigar pessoalmente a dimensão e relevância do que está
sendo exposto?

Podemos fazer um rápido e profundo exercício. Deixemo-nos relaxar por
um instante e remetamo-nos a um lugar do passado, que teve a ver como
nossas vivências acadêmicas, desde criança até quando cursamos a
universidade ou até mesmo a pós-graduação.

Qual é a lembrança que vem à memória? Com quem estávamos? Que
palavras e gestos que cenário, enfim, se configurou ao nosso redor, tão forte
do ponto de vista afetivo, marcando-nos emocionalmente? Procuremos
observar, com cuidado, os detalhes desta vivência, registrando-os.

Agora podemos retornar ao presente... E o que as lembranças podem
nos auxiliar a compreender a respeito da importância cabal das emoções em
nossas vidas?

Quando falamos em ensino e educação falamos em algo mais do que
“dar a matéria”. Nas entrelinhas de nossas ações, como educadores, há uma
leitura silenciosa ou por vezes ruidosa feita sobre nós, por nossos alunos: eles
nos vêm por dentro, com sua “poderosa visão de raios gama”. Não, não é
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brincadeira: seja qual for nossa postura ela provocará uma observação e
também uma interpretação avaliativa por parte de nossos alunos.

Assim como o exercício sugerido anteriormente deve ter evidenciado o
quanto fomos e continuamos sendo marcados pelo fator afetivo, por
concordância ou por negação estaremos levando uma mensagem que será
escrita, talvez para sempre, no coração de cada um de nossos alunos. E então:
seremos amados ou odiados? Ou seremos simplesmente esquecidos, como
alguém ou algo irrelevante que passou pela vida deles?

Voltemos uma vez mais às lembranças vividas, em algum lugar do
passado: que marcas ficaram gravadas? O quanto aquele professor ou
professora marcou a nossa vida? Que possíveis e profundas conseqüências o
episódio recordado pode ter tido em nossa vida pessoal?

Talvez a esta altura já tenhamos nos esquecido de muitas regras
gramaticais, do teorema de Pitágoras, de alguns acidentes geográficos ou da
equação do movimento retilíneo e uniforme, mas é muito provável que jamais
nos esqueçamos de nossos professores de Português, de Matemática, de
Geografia e de Física. Nós os amamos, odiamos ou os desprezamos.
Podemos ter nos esquecido do que aprendemos, mas jamais nos
esqueceremos de nossos professores...

É preciso dar conta desses aspectos importantes de como nossas
ações, agora como educadores, podem repercutir ao nível íntimo de nossos
alunos, no decorrer do tempo.

Portanto, não nos esqueçamos de que além da “matéria”, um professor
ensino algo muito mais importante: ensina si mesmo ou a negação de si
mesmo, a irrelevância existencial.
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CICLONE DOS TEMPOS: EMOÇÃO QUE NÃO ACABA MAIS

Orgulhamo-nos de ser professores?

Todas as profissões são dignas, porém há algumas que carregam um
“que” de especial.

Por diversas razões vivemos um momento delicado de nossa profissão.
Houve tempo que ser Mestre significava gozar de elevado reconhecimento
social, contar com oportunidades de ascensão profissional e usufruir um
padrão de vida diferenciado. Atualmente não é raro encontrarmos colegas
desanimados, desmotivados e por vezes totalmente descrentes de sua
ocupação com a educação.

Mas, afinal, o que se passa? Como aceitarmos calados e imóveis a tanto
desalento? Será mesmo que a educação transformou-se em algo supérfluo ou
praticamente inútil? De que forma tratar destas questões, como profissionais da
educação, frente a tantos desafios que quase chegam ao nível de uma afronta
pessoal? Afinal teríamos ainda alguma importância no cenário educacional, ou
será que prestamos hoje um tipo de serviço que se tornou dispensável?

Para não sermos pegos e devorados pelo ciclone dos tempos é preciso
que nos ressituemos em um outro patamar de observação-reflexão. Sem
alterar nosso ponto de vista será praticamente impossível compreender o que
se passa ao nosso redor, bem como as possíveis razões que foram
desenhando o quadro negro que aí está. Será preciso, antes, que tenhamos
em conta que não somos seres isolados e nem mesmo podemos
desconsiderar as dimensões da História da qual fazemos parte e também para
a qual escrevemos com nossas ações diárias... queiramos ou não.

Quando estudamos o trânsito dos grandes paradigmas ao longo da
História vamos perceber uma constância que se mantém em um nível abaixo
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do fervilhar das transformações fenomênicas. Dito isso em outras palavras
poderíamos afirmar que na região de confluência da transição de dois modelos
complexos existe uma região de caos, o que chamamos de ciclone dos
tempos. Para aqueles que desconhecem o desenvolvimento histórico tudo se
assemelha a um universo de crises, sem soluções, absoluta imprevisibilidade,
um não saber o que fazer, onde se situar, para onde ir. Tais cenários produzem
emoções que nada têm de irreais: são reais de fato, ainda que seus efeitos se
manifestem no espaço da singularidade do eu, ou em outras palavras, nos
planos da subjetividade.

Mas, enfim, o que se passa?

O grande paradigma cartesiano-linear que embalou e inspirou a
gerações, ruiu. O universo da previsibilidade, pautado nas relações de causa-eefeito

precípuos

não

funcionam

em

um

universo

quântico

onde

a

imprevisibilidade é a ordem e a mutabilidade a constante.

Para não perdermos de vez a razão é preciso, talvez, nos permitirmos
num primeiro momento como que se deixar ir ao furor do ciclone, para, aos
poucos ou de um salto, se for o caso, dele se lançar em um abismo que, na
verdade não é um abismo como tal, mas um salto para um novo mundo.

A insegurança inicial, uma vez compreendida como elo de conexão para
a transição entre modelos complexos, sem a qual não conseguimos ganhar
novos óculos e nova visão, passa progressivamente a se transmutar em
inovação, uma reconstrução do sujeito que amplia seu poder de intervenção e
ação no mundo.

De repente como se num passe de mágica, mas que não é truque, o que
parecia ininteligível começa a se apresentar como um novo cenário, construído
a partir das novas percepções da rede social, a quase-materialização de um
novo grande paradigma. Eis o renascimento do ser...
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Como educadores não estamos além de milímetros destas dinâmicas
sócio-históricas, em outras palavras, não temos como fugir da realidade
circundante, construída pelos paradigmas antecedentes, e da nova-realidadeem-construção que se apresenta, passo a passo, pelos paradigmas
emergentes. No centro do ciclone dos tempos a crise benfazeja, porque
necessária, para garantir a evolução da cultura e dos meios para o homem
reinventar o mundo.

Como educadores não podemos estar a mais de 1 segundo deste
momento e este novo tempo exigirá do educador novas posturas, respostas
inteligentes

aos

responsabilidades.

desafios,
Numa

renovação

palavra:

ética

profissional,
e

novo

competência.

aceite
Ética,

de

como

fundamento essencial para o ser-sujeito e para o ser-em-sociedade;
competência e competências para construir sobre novas bases, os caminhos
de um novo tempo, cujos sinais já despontam na linha do horizonte próximo.
Respostas inteligentes e suficientemente potentes para darem conta dos
desafios educacionais presentes, imediatos e futuros, mediatos: é preciso
enxergar para além do nevoeiro provocado pelo ciclone dos tempos. Devemos
ainda permitir que as inovações desse novo tempo, em sua plenitude, não só
permeiem todo o espaço pedagógico, mas, essencialmente, que nele se
infiltrem de forma vigorosa e responsável de modo a provocar as
transformações que se pressentem necessárias.

A educação estática e repetitiva será ocupada pela educação sensível,
dinâmica e integrada ao seu tempo.

Para isso talvez devamos procurar

responder, antes, à questão: “Como educador, ou educadora, o que posso e
devo fazer em minha esfera de ação, visando construir novos caminhos para
mim e para aqueles com quem compartilho os atos para o conhecimento e para
a vida?” Esta é uma questão central que ao longo de nossa jornada tem sido
presente, de forma objetiva e subjetiva direta e indireta.
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Se o sinônimo de educação tem sido “mesmice”, não tenhamos dúvida
que daqui para frente deverá ser uma corrida contra o tempo, mas a favor dele,
um paradoxo em períodos de profundas e importantes mudanças.

Afinal ser educador é a profissão que abraçamos com amor todos os
dias, ciclone dos tempos, emoção que não acaba mais.
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4º CAPÍTULO

Algo mais sobre o educador e a
arte de mediar

www.ifce.com.br
diretoria@ifce.com.br

E agora, Professor?
POR UMA PEDAGOGIA VIVENCIAL
Cassiano Zeferino de Carvalho Neto e Maria Taís de Melo

A EVASÃO DOS MAIS EXPERIENTES

Uma triste constatação: professores, os mais experientes, estão
abandonando a sala de aula. Não é segredo, para mais ninguém, os motivos
que os levam a esta situação constrangedora e humilhante.

O momento pelo qual passa a educação apresenta duas conseqüências
concretas: desvalorização do profissional e baixa remuneração. Com esta
condição fica muito difícil suportar pressões internas, oriundas de uma
pedagogia desgastada e desgastante e externas, onde o fator financeiro leva o
profissional ao limite de sua subsistência.

A perda efetiva nesta continuada evasão, já sentida hoje pela falta de
profissionais qualificados no mercado, tende a ter seus efeitos mais perversos
somente a médio e longo prazo. Um dia, quando se resolver encarar de frente
o problema, talvez seja tarde...

Como se não bastasse a degeneração pela qual a Educação está
passando, a perda das cabeças mais experientes só tende a piorar, ainda
mais, esta delicadíssima situação. A Educação está perdendo diariamente, e
de forma praticamente irreversível, fluído vital.

Pelo menos daqueles, cuja responsabilidade política e formação permite
reconhecer a importância e a essencialidade da Educação, espera-se um
clamor que possa ajudar a reacender alguma luz!

Aos mestres, colegas que chegaram ao limite de sua paciência e
condição de sobrevivência, que nossa palavra de desconforto possa suscitar
não a revolta mas sim, uma reviravolta. Apesar do trocadilho, estamos falando
sério: mesmo diante de tamanha tormenta podemos somar esforços para
mudar, efetivamente, o contexto. Mas para que isto aconteça é preciso,
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indispensável mesmo, que tenhamos claro que passamos por um momento
singular na História da Educação.

Isto pode significar que não vamos resolver velhos e novos problemas
com velhas fórmulas: o momento exige ousadia e avanço na construção e
aplicação de novos paradigmas.

O momento exige mesmo a (re)invenção da Educação!

Convém ainda lembrar que a formação de um professor não se dá da
noite para o dia. É preciso que se tenha isto em conta tanto nas macro-políticas
governamentais quanto no espectro pessoal dos sujeitos envolvidos com a
Educação. Para os ingressantes na carreira se colocaria a oportunidade de
garantir um processo de formação atualizada e consistente, de forma que os
mesmos estariam se preparando para o exercício da atividade docente.

Cursos de Formação e Aperfeiçoamento para professores, realizados de
forma

permanente

dentro

de

novos

paradigmas,

provocariam

um

enriquecimento cultural e profissional maior tendo em vista uma formação
continuada, também atualizada e consistente, para aqueles que já estão em
exercício profissional.

Mas quem poderá realizar bem esta tarefa? Não está na hora de arejar
os sótãos das

Universidades e colocar os inestimáveis trabalhos, de pós-

graduação, a serviço da sociedade? Como trazer as contribuições da pesquisa
em educação, por exemplo, para o cotidiano do professor? Como buscar uma
melhor integração entre a escola e a universidade?

Há incalculável desperdício de cérebros e energia por não estarem à
disposição destas realizações de caráter fundamental para a sociedade. Pode
estar aí, inclusive, a grande e valorosa tarefa da universidade e dos institutos
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neste momento precioso pelo qual trafega a Educação, contribuindo para
propiciar formação continuada de qualidade, a educadores em exercício.

Busquemos encontrar saídas que não sejam fugas ao desafio, afinal
dificuldades existem para serem superadas. Não esperemos que as coisas
aconteçam de cima para baixo e nos cheguem prontas, na bandeja, porque a
desilusão espreita esta vã esperança...

Que tal arregaçarmos as mangas e recomeçar? Afinal, a vida não é um
perene recomeço? Dispor-se a recomeçar á construir um caminho para a
renovação e isto geralmente saudável , tanto para as instituições quanto para
os sujeitos envolvidos nos processos educacionais e de pesquisa em
educação.

Efetivas mudanças educacionais estão, literalmente, em nossas mãos
porque somos nós que colocamos, a “grande máquina educacional” para
funcionar, todos os dias, e hoje ela carece não só de técnicos, mas,
principalmente, de artistas que a humanizem e a transformem, de sucata em
pão.
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SE DUVIDO PENSO, SE PENSO EXISTO?

Via de regra, a dinâmica de sala de aula conduz nosso aluno ao
questionamento, à investigação sistemática, ou o condena a certezas
dogmáticas?

Quando nos descuidamos de resgatar a dimensão vivencial da ciência e
insistimos apenas em “transferir conteúdos”, acabamos por “passar” aos
nossos alunos visões de verdades absolutas, acerca da realidade. As
estruturas formais do conhecimento, se apresentadas pura e simplesmente
como “leis verdadeiras”, denotam um aspecto de contexto inquestionável.
Como desconfiar do grande Isaac Newton? De que maneira se contrapor à
teoria evolucionista de Charles Darwin? Teria, acaso, Lavoisier se enganado
em algum ponto de sua Química?

Esta reação de impotência intelectual e racional experimentada pelos
alunos, deriva da forma de como se “passa” um conteúdo. Como esperar que o
estudante levante questões a respeito da validade relativa de leis científicas se
o “embrulho” já vem pronto, assinado por algum “grande” e endossado por
nós?

O desenvolvimento desta atitude intelectual é, infelizmente, uma
realidade mais freqüente do que se imagina. Vendo isto notamos que é por aí
que estamos lecionando. É isto nossos alunos estão aprendendo mesmo, de
maneira praticamente definitiva, formando uma imagem de inutilidade da
Ciência, como costumam se referir nas aulas, pela maneira imprópria como
vem sendo tratada. Aprendem também a serem passivos e a engolir, sem
questionamento, tudo aquilo que lhes é oferecido!

“A dúvida acabou, vivemos de certezas, o livro e a apostila são perfeitos!
É só ler o capítulo, está tudo ali”, legisla o professor. Apreendidas as regras,
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declamado o repertório, utilizadas as funções e resolvidos todos os exercícios
do capítulo, eis o contexto para “passar de ano”.

“Passar de ano”, imagine...

O que importa é passar... E quanto mais depressa, melhor! Passar a
chatice de dar aula, de ter aula, de tudo isso que estressa a todos e pode não
fazer a menor diferença para a vida do estudante, a não passar de ano e, quem
sabe um dia, passar no Vestibular.

Em meio a tantas dificuldades e becos sem saída, encontramos uma
pista que pode nos ajudar: “Se a dúvida acabou e parei de pensar, segundo
Descartes, deixei de existir” (será que é por isso que temos aquela sensação
de que aluno trás algo que não existe: falamos, falamos, falamos e nada,
entrou por um nada, saiu pelo outro?).

Esta angustiante sensação de vazio acadêmico, no entanto, pode ser
mudada:

“Resgate a dúvida professor! Abandone as certezas!”

Parece simples, não é? Mas, realmente, é simples.

Quem foi que disse ou ensinou que a Ciência vive de certezas? Em que
momentos da História vimos alguma certeza provocar indagação ou
movimento? A dúvida sistemática é capaz de inquietar alguém que pensa? No
máximo, uma certa probabilidade de ocorrência é o que pode vir depois de
muita “chuva, suor e incerteza”.

Este outro lado da História geralmente não se destaca para os alunos e
acabamos por reafirmar crenças absolutas no formalismo dos modelos e não
em suas limitações, imprecisões e alcances discutíveis, fruto de um processo
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em construção. Assim agindo condenamos a “massa” estudantil a certezas
dogmáticas, eliminando a dúvida, como se eliminá-la fosse o grande trunfo da
Educação.

Este filosofismo da certeza invade nossas escolas e dogmatiza o
conhecimento em nossas salas de aula. Que tragédia! Ao aluno fica a
sensação de que ao cumprir os três volumes do livro ou a coleção de apostilas,
o conhecimento acabou: está tudo pronto. O que ele tinha pra saber ficou
sabendo...

Neste caso, o que colhemos como resultado de todo este processo é um
aluno formatado, aluno de final de período, que tem resposta pronta para
quase tudo. Só lhe falta agora pensar, fruto de um não existir cartesiano.

Felizmente, a busca pela existência continua.
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REVOLUÇÃO: POR ONDE ELA CHEGARÁ?

Às vezes ficamos pensando como seria providencial vivenciarmos uma
revolução educacional. Imaginamos um sistema renovado, sintonizado com o
nosso tempo. Vemo-nos escrevendo as linhas do futuro...

Naturalmente,

colocamo-nos

na

garupa

deste

corcel,

chamado

esperança, procurando antever nossas ações, os novos cenários em que
atuaremos e que providências deverão ser tomadas, diante das novas
demandas. Acabamos por nos perceber como o centro das ações e intenções.

No entanto, sem nos darmos conta, existe alguém que é o verdadeiro
motivador das mudanças: seria o professor?

Em algum tempo do passado as coisas andavam mais lentas; para falar
com uma pessoa situada em outra cidade, no mesmo estado, era preciso
solicitar o auxílio da telefonista, mas se fosse num município de um outro
estado era preciso esperar horas e até dias, para se conseguir a ligação. Hoje
estamos bem acostumados, não é? Tocamos no botãozinho certo e: pronto, lá
está o pedido. Este pedido vai desde uma simples ligação telefônica até as
compras pelo cartão de crédito, passando pelo controle da conta bancária, o email, o Chat e por aí afora. Numa frase: “O mundo na ponta dos dedos”.

Realmente, as coisas mudaram e os alunos também. Será que nos
demos conta disso? Será que alcançamos a dimensão precisa deste assunto?

O mundo em que hoje vivem nossos queridos pimpolhos caminha,
literalmente, na velocidade da luz. CD pra cá, DVD pra lá, o computador, o
controle remoto, o som e o já quase-velho vídeo game são coisas que a
garotada e a moçada dominam, com tranqüilidade, e curtem muito.
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Então, esses mesmos carinhas vão pra escola e... vamos recordar quem
eles encontram por lá?

Você e eu – nós, professores!

Dia de aula e lá estamos, empenhados em dar “aquela aula” de
Geografia. Mapas a tiracolo, diários de classe, 3 livros mais 2 apostilas, caixa
de giz, apagador, a bolsa, o pacote com as folhas-atividade. Triunfo a vista!

Apesar da boa vontade e esforço, a atenção da classe não corresponde
às mínimas expectativas. Faltando 15 minutos para encerrar a aula, já
cansados de pedir silêncio, ameaçamos sutilmente: “Toda a matéria de hoje,
cairá na prova da próxima semana”. A galera entra em parafuso e nós nos
sentimos a própria chave de fenda que todos os dias tem de dar mais uma
voltinha, uma apertadinha para que aquela turma funcione, com o cuidado de
não espanar a cabeça...
Este é o cenário que todos os dias, 5 dias por semana, 4 semanas no
mês e nove a dez meses no ano, se repete. Ninguém agüenta mais!

Então o que deve estar errado? Se há tanta dedicação, compromisso e
boa vontade? O que é que produz este estado de coisas? Será que haveria
alguma saída honrosa para nós e produtiva para os estudantes?

Bem... Voltemos um pouco mais ao mundo deles. O que fizeram no final
de semana?

O que de fato lhes interessou? Quanto tempo dedicaram ao

estudo dos acidentes geográficos: será que decoraram tudinho? Como se
sairão na prova? E o que mais devem ter feito, além de estudar Geografia?
Brincaram? Paqueraram? Comeram cachorro-quente? Viajaram? Saíram com
os amigos? Passaram 6 horas na Internet, batendo papo? Dormiram um
montão?
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Que mundo legal e bárbaro o deles, não é? Não é de causar inveja? Ah!
Achamos que no “nosso tempo” era bem melhor, mas no máximo isso vale
para o nosso referencial, um saudosismo, e não para o deles. Bom mesmo,
para eles, é o que está acontecendo hoje.

Prezados colegas: acreditamos, de fato, que diante de todo este grande
barato ao qual a galera tem acesso hoje em dia, a nossa velha aula de
Geografia pode mesmo emplacar?

Dá pra encarar?

Pois é, o que está por detrás deste cenário conflitante, com interesses e
focos distintos, poderá ser mais bem compreendido quando refletirmos acerca
das profundas mudanças nos valores e nas formas de comunicação.
Procuremos observar, atenta e desapaixonadamente, como os estímulos
chegam até nossos alunos. Eles são, o tempo todo, bombardeados, por todos
os lados, com uma chuva de convites muito, muito interessantes! E estes
convites encontram o alvo certo... Mas, por outro lado, como é para eles chegar
na sala de aula? “Um bode”, diriam. “Dá um bode”, quer dizer que sentem
tédio, não são suficientemente estimulados não vêm aspectos significativos, de
fato, em toda aquela coisa da escola e, por isso, desanimam imediatamente,
não estão e não ficam presentes, estão distantes, “em outra”, quando possível
apenas administrando o tempo para que as aulas passem logo e eles possam
retornar, sãos e salvos para a vida que pulula fora da escola.

Produzimos e assistimos, assim, a um conflito. Este encontro de ondas
de comunicação conflitantes tem crescido em intensidade, no decorrer do
tempo. Enquanto o potencial de fogo dos meios de comunicação ainda era
relativamente pequeno a escola passava mais ou menos bem, isto é, o
contorno da crise do ciclone dos tempos não se mostrava em toda sua
extensão e profundidade. No entanto, à medida que novas linguagens
potencializadas formaram corpo e alcançaram níveis de expressão em massa,
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a escola passou a funcionar como pano de fundo para esta verdadeira
revolução-em-andamento.

Mas, quem transporta, de fato, os valores da revolução, para dentro da
escola?

Sim, são eles, os alunos! São eles que adentram a sala de aula,
carregando o novo. E, diante de tal magnitude de significados e vivências,
adianta ficar ameaçando com isto e mais aquilo? Não, não se trata de querer
transpor esta onda, enfrentá-la como quem enfrenta um dragão de sete
cabeças! Para cada cabeça abatida, nascem mais sete, e mais sete... Além do
mais, uma onda apesar de se propagar em meio material ela, em si, não é
material e transporta energia, a mesma energia que é utilizada para fazer a
revolução de valores e atitudes. Portanto, não há mesmo como enfrentá-la,
pois ao mesmo tempo em que existe é intangível. A revolução está instaurada
e instalada. Os estudantes são os vetores desta revolução e, no extremo
desespero teríamos de exterminar todos os alunos, para acabar com a
revolução, mas isto é loucura...

Alguns colegas, já em estado de desespero, acreditam terem encontrado
uma solução para este intrigante e desafiador cenário; a solução era a de
tornar-se um ator, em aula. A saída estaria em transformar a aula num episódio
ou até mesmo num picadeiro de circo, sem querer menosprezar os palhaços ou
os professores.

Um colega de física, por exemplo, no auge da empolgação, atirava os
sapatos para o alto e subia em cima de uma mesa, a 90 centímetros do chão,
debaixo dos seus um metro e noventa de altura! Dá para imaginar a alucinação
dos alunos durante estes momentos de delírio? Todo mundo admirava as aulas
de física, mas de física mesmo, ao que se saberia depois que o colega foi
demitido, restou muito pouco.
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E as aulas no modelo “vai doer só um pouquinho, agüenta!” Quem não
conhece colegas que quando vão ministrar a disciplina é como se estivessem
ministrando uma injeção? “Olha, não vai doer muito, agüenta mais um
pouquinho, já está acabando – e cai na prova da próxima semana!” Que
sofrimento, cruzes!...

Há ainda as aulas do tipo “cantando tudo se aprende”. De fato, em
algumas circunstâncias este é até um recurso justificável; mas, levar ou tratar
todo um curso nesta base, é absurdo. Além do mais rock, axé, pagode e por aí
afora é muito, muito mais legal do que cantar a musiqueta da coluna dos gases
nobres, da tabela periódica, em química. Afora que o conteúdo é bem diferente:
elemento químico de um lado, sensualidade do outro!...

Outro formato de aula é aquela da respeitabilidade do professor. É a
aula “daquele professor que ensina, todo mundo fala bem, e ele cobra mesmo”.
Menos mal. Mas será que ele ensina digamos, matemática, ou ensina “si
mesmo”, por sua ética e postura e daí os alunos se sentirem motivados a
aprender matemática? Qual a possível relação entre o peso da imagem que os
alunos lêem ou fazem do professor e o aproveitamento educacional que
demonstram?

Nas aulas vivenciais, no entanto, o cenário é outro. Em primeiro lugar o
professor tem, como ponto de partida, a consciência que está diante de seres
pensantes, potencialmente criativos, que trazem sua própria história e que, ao
longo de sua vida e até aquele momento inclusive, já construíram e continuarão
a construir conhecimento, conhecimento aqui entendido na sua forma mais
ampla, incluindo concepções de mundo, competências, atitudes perante os
fatos, reações espontâneas etc. E há mais: um professor que sabe ter diante
de si sujeitos-em-processo que partem da doxa com destino ao logos, na
expressão de Paulo Freire. A doxa aqui se refere ao senso comum, às
concepções espontâneas que todos os humanos trazem a respeito do mundo,
da vida. O logos se refere ao conhecimento dinamicamente diferenciado, que
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se aproxima sistematicamente do conhecimento cientificamente aceito. O
caminha da doxa para o logos pressupõe que a construção de saberes,
hierarquicamente diferenciados, conviverão com aqueles mais primitivos, mas
que, por escolha consciente do sujeito, emprestará aos conceitos mais
elaborados um estatus de presença em sua leitura de mundo, criação e
decisões intervencionais. É também a aula de um educador que conhece a
importância que a ação, o trabalho que o estudante dedicará para o que faz,
será decisivo para o seu processo educacional; por isso não fica fazendo tudo
pelo aluno, mas, antes, cria e propicia condições que favoreçam o aflorar das
motivações, as reflexões participativas, a aprendizagem significativa, enfim. E,
sempre que possível, procura desafiar os estudantes para além do aprender e
construir: convida-os a criar e criar é ser autor, expressar o novo, o impensado.

Se apesar de tudo que vimos analisando até aqui ainda acharmos que
com um monte de broncas e maus estares conseguiremos impor alguma
“disciplina”, talvez seja melhor, mesmo, tirar uma licença e sair de férias,
porque

nossa

saúde

não

permanecerá

estável,

por

muito

tempo.

Definitivamente, não dá para enfrentar a onda de mudança, ela tem uma crista
muito alta e carrega muita energia.

Assim como os surfistas pegam espetacularmente as ondas, podemos
também aprender como nos movimentarmos sobre elas. O segredo? O
segredo está em abrirmos nossos olhos, ampliando nossa coincidência e, em
seguida, não temermos aprender a surfar: vamos pegar esta onda, mas com
sabedoria! Talvez, de todos os modelos de aula apresentados acima, aquele
que melhores possibilidades de equalização tem são os vivenciais, por que se
afinam com as novas dimensões relacionais e comunicacionais entre os
sujeitos que vivem sob novos paradigmas. O modelo vivencial enriquece o
universo da comunicação e, muito longe do que trivialmente se pensa,
comunicar não é ficar falando e falando, porque professor não é papagaio e
nem mesmo ficar escrevendo e escrevendo, porque professor também não é
escriba. O verbo comunicar tem sua raiz etimológica em comum que significa:
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‘pertencente a todos ou a muitos’. Comunicar, portanto, tem a ver com
proximidade, intimidade, interesse, significado e prazer. Tem a ver com “aquilo
que passa a ser nosso”, um compartilhar.

Se ainda não chegamos lá, fica o convite e o desafio para sermos um
comunicador Monstro15.

15

Monstro: gíria referente a surfista que demonstra grande destreza ao pegar ondas.
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5º CAPÍTULO

Por uma Pedagogia Vivencial
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O PAPEL DA CULTURA E DA LINGUAGEM NA CONSTITUIÇÃO DO
SUJEITO

Os modelos da psicologia cognitiva que abordam o conhecimento
humano, como um sistema de processamento de informações, incluem um
processador central que é capaz de planejar, inicialmente, o desenvolvimento
da atividade intelectual e controlar, posteriormente, sua execução. O
comportamento inteligente caracterizar-se-ia pela habilidade de organizar,
inicialmente,

o

plano

de

ação

e

colocá-lo

em

prática

de

forma

progressivamente mais automática e flexível.

Os progressos na aprendizagem caracterizam-se, dentro desta ótica, por
avançar, a partir da utilização de regras e estratégias em experiências bastante
concretas e específicas, chegando à elaboração de regras mais gerais, que
possam ser aplicadas a uma série de situações.

Os processos de aprendizagem permitem passar do emprego de
esquemas ligados a contextos muito específicos, à sua utilização em situações
mais gerais. Ou seja, podemos dizer que a aprendizagem significativa só
acontece quando o sujeito entra em contato com o objeto de conhecimento, se
apropria dele e faz uso do mesmo no seu contexto.

Nesse sentido, podemos exemplificar: ao se colocar, por exemplo,
simbolicamente um vidro transparente e límpido entre o sujeito e o objeto de
conhecimento, o sujeito continuará visualizando este objeto. Entretanto, não
conseguirá apropriar-se do mesmo (trazer para si). Este vidro representa,
simbolicamente, um obstáculo para a aprendizagem, o qual é classificado de
diversas formas: transtornos de aprendizagem, distúrbios de aprendizagem ou
dificuldades de aprendizagem. Estes obstáculos podem ser de fácil, média ou
difícil remoção. Entretanto, todo este processo deverá ser mediado.
Dependendo do grau de dificuldade de remoção destes obstáculos, diferentes
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estratégias devem ser utilizadas, partindo-se sempre de um diagnóstico do
contexto onde esse sujeito está inserido.

É comum atribuirmos ao sujeito a responsabilidade pela presença dos
transtornos de aprendizagem e acabamos por negligenciar o papel do outro e
do contexto neste processo. Muitas vezes quem colocou este vidro, foi o
próprio meio, ou o método pedagógico escolhido.

Para pesquisar o processo de aprendizagem significativa, de modo
integral, é preciso empenharmo-nos na conquista do estado de expansão da
consciência (que, aliás, somos nós mesmos), através da ampliação do nosso
olhar.

Diante desta ótica, temos que considerar que o homem é um ser que
se realiza na relação com o contexto social, pois ao mesmo tempo em que
altera seu meio, modifica-se a si mesmo. O homem é fruto de um processo
histórico. Ele é produto do contexto em que está inserido, se apropriando das
objetivações resultantes das atividades de outros homens, de gerações
passadas, e, ao mesmo tempo, produzindo histórias, criando novas
objetivações.
Neste contexto, a apropriação da significação social de uma objetivação
é um processo de inserção na continuidade da história das gerações. E, o
estudo do contexto cultural, é fundamental, pois, as mensagens que veiculam
na cultura podem vir a ser partes constituintes deste sujeito.

O conceito de cultura na literatura antropológica tem sido usado de
diferentes maneiras e está ligado a diferentes pressupostos e métodos. John B.
Thompson (1988), distingue dois usos básicos da palavra cultura, aos quais ele
define de “concepção descritiva” e “concepção simbólica”.

Na concepção descritiva a cultura é vista como o conjunto interrelacionado de crenças, costumes, formas de conhecimentos, arte, etc., que
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são adquiridos pelos sujeitos enquanto membros de uma sociedade particular e
que podem ser estudadas cientificamente. Essas crenças e costumes formam
um “todo complexo” que é característico de uma determinada sociedade,
diferenciando esta sociedade de outros lugares e épocas.

Na concepção simbólica o caráter simbólico da vida humana tem sido
um tema constante de reflexão entre os filósofos, e entre os envolvidos no
desenvolvimento das ciências sociais e humanas. Esta concepção, segundo
Thompson (1995), foi esboçada na década de 1940 por L. A. White na obra: A
Ciência e a Cultura, começando pela premissa de que o uso de símbolos é o
traço distintivo do ser humano; White argumentou que a cultura é o nome de
uma ordem ou classe distinta de fenômenos que dependem do exercício de
uma habilidade mental, peculiar à espécie humana, que se denomina de
simbolização.

Thompson defende a necessidade do desenvolvimento de uma
concepção diferenciada de cultura que dê ênfase à constituição significativa e à
contextualização social das formas simbólicas. Para entender a constituição
significativa das formas simbólicas, o autor ressalta que se deve examinar seus
aspectos intencional, convencional, estrutural e referencial.

A contextualização social de tais formas requer que se preste atenção
a certos aspectos sociais dos contextos (aspectos espaço-temporais, a
distribuição de recursos dentro de campos de interação, etc.), bem como a
certos processos de valorização e ao que o autor denomina de “modalidades
de transmissão cultural”.

Concluindo, as formas simbólicas são produtos de interação histórica do
homem no mundo. Ou seja, os processos simbólicos se modificam de acordo
com os contextos: político, social , econômico, etc., onde os sujeitos estão
inseridos. O posicionamento do sujeito nestes contextos sociais é que irá
determinar as formas valorativas das expressões culturais.
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Em cada meio social, as palavras e os gestos dos sujeitos são dotados
de significados simbólicos. Desta forma se estabelece uma relação dinâmica
entre o sujeito e a cultura.

Os fenômenos sociais são complexos e dinâmicos e a compreensão dos
mesmos sempre é parcial, depende do ângulo de apreciação do observador e
o mesmo não é um sujeito estático, pois ele também está inserido na dinâmica
social deste contexto. Em outras palavras, a compreensão que se tem dos
fenômenos sociais sempre é relativa. Este é um ponto fundamental que deve
ser considerado quando se decide pela atividade didática nas ciências sociais e
humanas. Segundo Morin (1998, p.31) para se produzir conhecimento no
campo das ciências sociais é necessário “[...] um pensamento capaz de
enfrentar a complexidade do real, permitindo ao mesmo tempo à ciência refletir
sobre ela mesma”.

Neste caminho, que busca desvendar significados, o diálogo tem um
papel fundamental. Para Bakhtin (1990, p.123), o diálogo é entendido no
sentido mais amplo do termo “[...] não apenas a comunicação em voz alta de
pessoas colocadas face a face, mas toda comunicação verbal16 de qualquer
tipo, que seja”.

Dois enunciados distantes um do outro no tempo e no espaço, quando
confrontados em relação ao seu sentido, podem revelar relações dialógicas.

Bakhtin (1990) afirma que o domínio do signo coincide com o domínio da
ideologia, que estes são mutuamente correspondentes e que tudo o que é
ideológico possui um significado e remete a algo fora de si mesmo, pois tudo o
que é ideológico é um signo. É importante ressaltar que um signo (ou

16

Entendemos por comunicação verbal todas as formas de expressão que desencadeiam
processos de comunicação entre os sujeitos, não se reduzindo, unicamente, à comunicação
oral. A comunicação verbal expressa a ação da comunicação em si, em toda sua
complexidade.
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representamen) é aquilo que, sob certo aspecto, representa alguma coisa para
alguém. Ou seja, “[..] qualquer coisa que se produz na consciência tem o
caráter de signo.”(SANTAELLA apud DUARTE.1992). Já o símbolo é um signo
que se refere ao objeto denotado em virtude de uma associação de idéias
produzida por uma convenção. Ex: a palavra cor verde como símbolo de
esperança.

Pierce apresenta o símbolo como um representamen cuja significância
em especial reside no fato de existir um hábito, disposição ou qualquer outra
norma a fazer com que este signo seja sempre interpretado como símbolo.
(apud DUARTE.1992, p. 60). Em outras palavras ainda, nada seria responsável
pelo fato de um signo ser um símbolo a não ser a disposição das pessoas de
interpretá-lo como tal.

Dentro desta exposição, cabe ainda clarear os conceitos de ícone e de
índice. Ícone é um signo que tem alguma semelhança com o objeto
representado (analogia). Ex. escultura, fotografia, diagrama, esquema. Índice é
um signo que se refere ao objeto denotado em virtude de ser diretamente
afetado por este objeto. Ex. fumaça, campo molhado (choveu), seta indicando
caminho a seguir, pronome demonstrativo, impressão digital.

Este encontro entre signo e ideologia permite dizer que “[...] tudo que é
ideológico possui um valor semiótico” (BAKHTIN, 1990, p.32). Neste percurso
podemos afirmar que tudo que é semiótico aparece, surge, nas interações
verbais e nas interações sociais, através do diálogo.
Diante destas reflexões entendemos que na produção de conhecimento
na área da educação, em particular, há necessidade de se seguir um
referencial que contemple o contexto histórico-cultural, pois os sujeitos se
constituem nas e pelas relações sociais, através da apropriação das
significações de suas ações e inter-relações nos contextos onde estão
inseridos. Estes conteúdos apropriados são resultantes de um processo de
produção cultural.
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Neste processo a linguagem tem um papel fundamental como
instrumento de comunicação e transmissão de significações.

Para Bakhtin (1990, p.66) “a palavra revela-se, no momento de sua
expressão, como o produto da interação viva das relações sociais. Ë assim que
o psiquismo e a ideologia se impregnam mutuamente no processo único e
objetivo das relações sociais”.

Para o autor a língua é inseparável do fluxo de comunicação verbal e,
portanto, não é transmitida como um produto acabado, mas como algo que se
constitui continuamente na corrente da comunicação verbal. Os sujeitos não
recebem a língua pronta para ser usada; “[...] eles penetram na corrente da
comunicação verbal; ou melhor, somente quando mergulham nessa corrente é
que sua consciência desperta e começa a operar [...] os sujeitos não adquirem
a língua materna; é nela e por meio dela que ocorre o despertar da
consciência”.(BAKTHIN, 1990, p.108).

A interação verbal constitui assim a realidade fundamental da língua. A
língua nunca está completa, ela é uma tarefa, um projeto sempre caminhando
e sempre inacabado.

Para o autor, a língua e a palavra são quase tudo na vida humana e,
portanto, uma realidade abrangente e com tantas facetas não pode ser
compreendida unicamente por meio da metodologia da lingüística tradicional,
pois, embora as relações lógicas na língua sejam evidentes e necessárias, elas
não esgotam toda a complexidade presente nas relações dialógicas. Quanto a
este aspecto, Bakhtin chama a atenção para a variabilidade de sentidos de
uma mesma palavra. Ou seja, uma palavra pode ter sentidos diferentes para
diferentes sujeitos de acordo com o contexto em que ela ocorre. Essa
dimensão está ao mesmo tempo oculta e evidente no jogo do diálogo, já que o

www.ifce.com.br
diretoria@ifce.com.br

E agora, Professor?
POR UMA PEDAGOGIA VIVENCIAL
Cassiano Zeferino de Carvalho Neto e Maria Taís de Melo

discurso verbal é diretamente ligado à vida em si e não pode ser divorciado
dela sem perder sua significação.

Cada ato da fala não é só o produto do que é dado, sempre cria algo
que nunca existiu antes, algo absolutamente novo e não repetitivo que se
revela na entoação. Ao se destacar as conversas cotidianas que ocorrem entre
as crianças, é possível compreender como a entoação é especialmente
sensível a todas as vibrações sociais e afetivas que envolvem o falante e,
principalmente, observar como ela atua constituindo e se integrando ao
enunciado como parte essencial da estrutura de sua significação.

Para Bakhtin (1990), a fala, as condições de comunicação e as
estruturas sociais estão indissoluvelmente ligadas. Tanto o conteúdo a exprimir
quanto sua objetivação externa são criados a partir de um único e mesmo
material - a expressão semiótica. Não existe, portanto, atividade mental sem
expressão semiótica. Isso significa admitir que o centro organizador da
atividade mental não está no interior do sujeito, mas fora dele, na própria
interação verbal. O mundo interior se adapta às possibilidades de expressão,
aos novos caminhos e às orientações possíveis.

Cada época e cada grupo social têm seu próprio repertório de formas de
discurso que funciona como um espelho que reflete o cotidiano. A palavra é a
revelação de um espaço no qual os valores fundamentais de uma dada
sociedade se exprimem e se confrontam.

A grande contribuição de Bakthin para a discussão de como
desencadear um processo de aprendizagem significativa está no fato deste
autor chamar a atenção para a importância da linguagem na constituição social
do sujeito. Pois, para ele, o conhecimento é socialmente construído, com a
mediação de outros sujeitos, através de diferentes formas de interação verbal.
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O ESTADO DA ARTE DA EDUCAÇÃO

A abordagem marxista que orientou Vygotsky e Bakthin representou
uma mudança significativa na interpretação que até então vinha sendo dada,
nas pesquisas acerca dos fenômenos psíquicos e da caracterização do ser
humano. O sujeito agora é contextualizado histórica e socialmente, podendo
ser compreendido, dialeticamente, em relação aos referenciais de sua evolução
biológica e de seu desenvolvimento sócio-histórico.

Estes dois autores abrem a possibilidade de redimensionar teórica e
metodologicamente o estudo das relações entre aprendizagem, atividade
mental e desenvolvimento do sujeito, ao assumirem a natureza mediada da
cognição, afirmando que a ação do sujeito sobre o objeto é mediada
socialmente pelo outro e pelos signos, e que a atividade cognitiva é
intersubjetiva e discursiva.

Segundo os autores citados é no curso de suas relações sociais,
atividade interpessoal, que os sujeitos produzem, se apropriam (de) e
transformam as diferentes atividades práticas e simbólicas em circulação na
sociedade em que vivem, e as internalizam como modelos de ação/laboração
“próprios”, atividade intrapessoal, constituindo-se como sujeitos.

Ao serem internalizados, os modos de ação, papéis e funções sociais
(na interação) passam para o controle do sujeito, possibilitando o que Vygotsky
(1991) denomina de controle do próprio comportamento. A possibilidade de
auto-regulação é, segundo o autor, um dos aspectos essenciais do
desenvolvimento, uma vez que redimensiona e reorganiza a atividade mental.
Neste sentido as funções psicológicas elementares vão sendo transformadas
em funções mediadas, conscientes e deliberadas.

No cenário atual da educação brasileira estes dois autores tem tido um
importante destaque, pois estão subsidiando teórica e metodologicamente a
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concepção

sócio-interacionista

que

norteia

a

maioria

das

propostas

educacionais dos estados e municípios brasileiros.

Entretanto, quando nos referimos ao estado da arte da educação, não
podemos deixar de mencionar outro autor que se dedicou a defender sua tese
de como se dá o processo de construção do conhecimento humano: J. Piaget.

Qual a tese defendida por Piaget, para explicar o processo de
desenvolvimento cognitivo?

Piaget, provavelmente, nos responderia que o sujeito aprende se
desenvolvendo e interagindo com o contexto social e físico que o rodeia.

J. Piaget em dois trabalhos, publicados respectivamente em 1926 e
1930, investiga o desenvolvimento dos aspectos centrais que se referem à
construção de pensamento e linguagem. Considera o desenvolvimento
cognitivo como tendo três componentes: conteúdo, função e estrutura. O
conceito de cada um desses componentes pode ser assim apresentado,
destacando-se antes, no entanto, o conceito de esquema, para o referido autor.

Esquema - estruturas mentais ou cognitivas pelas quais os sujeitos
intelectualmente se adaptam e organizam o meio.

Conteúdo: é o que o sujeito conhece. Refere-se aos comportamentos
observáveis, sensório-motor e conceitual – que refletem a atividade intelectual.

Função: refere-se às características da atividade intelectual (vide a seguir:
assimilação e acomodação). Ambas as ações resultam em mudanças nas
estruturas cognitivas – esquemas – ou no seu desenvolvimento.
www.ifce.com.br
diretoria@ifce.com.br

E agora, Professor?
POR UMA PEDAGOGIA VIVENCIAL
Cassiano Zeferino de Carvalho Neto e Maria Taís de Melo

Há ainda outros três conceitos fundamentais na teoria de Piaget: a
assimilação, a acomodação e a equilibração.

Assimilação: é o processo cognitivo pelo qual uma pessoa integra um novo
dado perceptual, motor ou conceitual, nos esquemas ou padrões de
comportamento já existentes. A assimilação não resulta em mudança dos
esquemas, mas ela afeta o crescimento deles e, dessa forma, é uma parte do
processo de desenvolvimento do sujeito.

Acomodação: quando confrontado com um novo estímulo, o sujeito tenta
assimilá-lo a esquemas já existentes. Algumas vezes, no entanto, isto não é
possível. Ocasionalmente, um estímulo pode não ser incorporado ou
assimilado, por não conter a estrutura cognitiva com um esquema no qual ele
prontamente se encaixe. As características do estímulo não se aproximam
daquelas requeridas por qualquer dos esquemas disponíveis do sujeito. O que
o sujeito faz, então? Essencialmente ele pode fazer duas coisas: ou criar um
novo esquema no qual possa encaixar o estímulo, ou modificar um esquema
prévio de modo que o estímulo possa ser incluído. Ambas são formas de
acomodação e resultam em mudança na configuração de um ou mais
esquemas. Portanto a acomodação é a criação de novos esquemas ou a
acomodação de velhos esquemas. Ambas as ações resultam em uma
mudança na estrutura cognitiva (esquemas) ou no seu desenvolvimento.
Ocorrida a acomodação, um sujeito pode tentar assimilar o estímulo
novamente. Uma vez modificada a estrutura cognitiva, o estímulo é
prontamente assimilado. A assimilação é sempre o produto final.

Como construções, os esquemas não são cópias exatas da realidade.
Suas formas são determinadas pela assimilação e acomodação da experiência
individual nas inter-relações e interações com o meio físico e social.
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Equilibração: os processos de assimilação e acomodação são necessários
para o crescimento e o desenvolvimento cognitivo. O balanço entre
assimilação e acomodação é chamado de equilíbrio. Equilíbrio é um
mecanismo auto-regulador, necessário para assegurar uma eficiente interação
do sujeito com o meio ambiente; é, ainda, um estado de balanço entre
assimilação e acomodação. Desequilíbrio é um estado de não balanço entre
assimilação e acomodação. Equilibração é, portanto, o processo de passagem
do desequilíbrio para o equilíbrio.

Para concluirmos esta breve apresentação dos pressupostos conceituais
mais gerais da teoria de Piaget, consideramos ainda que as concepções
espontâneas trazidas por um sujeito revelam os conteúdos esquemáticos de
seu pensamento, construídos a partir de suas vivências e interações com o
mundo, e expressos por linguagens.

Retomando as palavras de Piaget, ressaltamos a importância das
interações sociais no processo pedagógico e de desenvolvimento cognitivo do
sujeito e trazemos à tona a importância de olharmos para este sujeito de forma
global, ou seja, temos que ter a sensibilidade de acompanhar o seu
desenvolvimento integral. Não podemos perder de vista o fato de que desde
que nascemos caminhamos para a conquista de uma autonomia no plano,
físico, emocional e social.

Fazemos tais considerações afim de introduzir nosso conceito de
educação inclusiva, a qual passa por uma visão de contemplação das
necessidades essenciais do sujeito nas três esferas de seu processo de
desenvolvimento.

Por falar em desenvolvimento é importante registrar que cada sujeito
tem seu próprio ritmo, dependendo do contexto sócio-econômico e emocional
em que vive. Poderá haver sensíveis diferenças no seu desenvolvimento,
portanto não devemos compará-los, ou com as características apresentadas
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em uma determinada idade, pois as diferenças individuais são sensíveis ao
entorno social.

A educação será inclusiva se estiver atenta a estas subjetividades e
estiver preparada para responder as necessidades dos sujeitos.

Quando se fala em educação inclusiva, o primeiro pensamento que nos
passa é de um sujeito que possui algum déficit do ponto de vista cognitivo,
sensorial ou social. A maioria dos discursos inclusivos está voltada a pessoas
portadoras

de

algum

comprometimento

físico,

sensorial

ou

mental.

Gostaríamos, no entanto, de refletir sobre a necessidade de ampliação desta
visão.

Para iniciarmos esta escalada, vamos nos reportar a curva de
probabilidades

de

Gauss,

onde

podemos

observar

que

temos

uma

probabilidade estatística dentre o universo total de nossos alunos, de
encontrarmos de 3 a 5% de sujeitos com algum tipo de comprometimento
(diversos); 90% deles estariam dentro da média, estabelecida pelos padrões
ditos “normais” com relação ao desempenho acadêmico e um percentual de 3 a
5% de sujeitos com habilidades acima da média (talentosos, superdotados,
etc).

Diante desses dados fica evidente que se desejarmos ter uma escola
com forte caráter inclusivo deveremos abrir nosso leque de atendimento para
todos os sujeitos que constam desta curva, independentemente da posição que
estejam ocupando na mesma. Precisamos, portanto, redefinir nosso conceito
de educação inclusiva.

Nesta obra a educação inclusiva é vista de forma complexa e ampla e
deverá, como já citamos anteriormente, dar conta de contemplar as
necessidades de todos os alunos, independente do lugar que ocupam dentro
da curva de probabilidades de desempenho acadêmico. Então o que está
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faltando para que a escola se transforme em um espaço de inclusão
permanente?

Para responder esta questão, e parafraseando Isaac Newton, nos
permitirmos subir em ombros de gigantes. Ou seja, corroborando com as teses
apresentadas pelos autores anteriormente citados, nos permitimos levantar
outros fatores que julgamos fundamentais para a consolidação de um
referencial teórico- metodológico que inspire a transformação da escola em um
espaço de inclusão, a partir do acesso aos mecanismos que permitam o aflorar
de

um

processo

de

construção

do

conhecimento

e

conseqüente

desenvolvimento integral dos sujeitos. Alicerçados numa Pedagogia Vivencial,
desenhada nos capítulos anteriores desta obra, inicialmente gostaríamos de
ressaltar que a atmosfera de sala de aula tem que ser propicia ao aflorar do
processo criativo dos alunos, sem perdermos a referencia das diferenças
individuais acima mencionadas.

Precisamos conhecer e respeitar “o rio da aldeia de nossos alunos” e
isto exige o equilíbrio entre duas dimensões: o querer fazer e o saber fazer. Ou
seja, o professor deve estar sensibilizado para olhar com atenção para seus
alunos e detectar suas reais necessidades e tem que estar instrumentalizado
para saber mediar as alternativas de enfrentamento destas demandas.

Quando falamos de sensibilidade nos referimos ao fato que é muito fácil
detectarmos que um aluno não está conseguindo ter um bom aproveitamento
do processo educativo, ou seja, que ele está com dificuldades na
aprendizagem, como também é rapidamente observável aquele aluno que tem
um talento acima da média, que acaba se destacando em algumas atividades
específicas (desenho, música, pintura, esportes, leitura, cálculos, etc). Quanto
aos demais alunos, aqueles que estão dentro da “média”, acabam sendo
classificados como “normais” e a eles não é dedicada, muitas vezes, a atenção
necessária. Falando metaforicamente, se encontramos pequenas quantidades
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de gelo podemos negligenciá-las e não enxergamos que se trata da ponta de
um gigantesco iceberg que está à espera de uma mão que o descortine.

E o que representa respeitar as subjetividades? Respeitar as
subjetividades significa antes de tudo uma atitude diagnóstica de conhecimento
da complexidade das redes de relações que cercam o contexto socio-históricoeconômico e social, onde nossos alunos estão inseridos. Através desse
diagnóstico poderemos proceder a uma análise do quadro que se nos
apresenta e daí partirmos para a terceira etapa que é a elaboração das
estratégias

metodológicas

que

nos

permitirão

chegar

ao

canal

de

aprendizagem destes sujeitos. É importante lembrar que cada sujeito tem um
canal latente de aprendizagem: alguns sujeitos são mais auditivos, outros mais
visuais, outros mais emocionais e assim por diante. Enfim, nem todas os
sujeitos se apropriam do conhecimento pela mesma via.

Esta é uma informação importante a ser considerada na hora de
elaborarmos nossos planos de aula e desenhos metodológicos. Devemos
procurar utilizar diversos recursos para que possamos atingir a diferentes
sujeitos.
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E AGORA, PROFESSOR?
Por uma Pedagogia Vivencial

HISTÓRICO DA OBRA

Ao finalizar a leitura da obra “E agora, Professor?

17

” publicada em 1997 pelo

Professor Cassiano Zeferino de Carvalho Neto, pude verificar que a obra não
fazia menção a referências bibliográficas. Ao entrevistar o autor, compreendi
que a obra, apesar de ter sido publicada em 1997, havia sido escrita durante
um período de 10 anos e que relatava as vivências e trajetória do autor. Ficou
evidente que os textos ali relatados eram de autoria de Cassiano e que o
mesmo, através de sua sensibilidade educacional, foi delineando alguns
conceitos e em especial uma metodologia a qual chamou minha atenção. Ao
longo das 240 paginas da obra comecei a destacar trechos e falas e a fazer
conexões, mais especificamente uma análise, intuindo estar diante de uma
proposta pedagógica própria, a qual denominei “Pedagogia Vivencial”. Foi
assim que Cassiano e eu começamos a delinear os pressupostos teóricometodológicos da Pedagogia Vivencial.
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PEDAGOGIA VIVENCIAL

A educação é um processo complexo e como tal não é passível de
definições lineares. O desafio que nos é apresentado hoje, enquanto
educadores, é o despertar para uma nova cultura docente.

Entendendo cultura como um conjunto de valores, produção conceitual e
simbólica, além das práticas que sustentam uma determinada sociedade,
podemos dizer que precisamos repensar os valores e os princípios que estão
embasando nossa ação docente. Nosso desafio maior é, a partir da motivação
decorrente do aflorar desta nova cultura docente, construir nossa síntese
pedagógica, ou seja, a partir das diversas teses dos autores que nortearam
nossa prática pedagógica, encontrar caminhos alternativos e possíveis que
venham facilitar a instauração de um processo que contemple uma
aprendizagem significativa no processo ensino-aprendizagem.

Neste âmbito a Pedagogia Vivencial é uma proposta para a reflexão e
ação educacional e tem por base o pressuposto de que o homem é um ser
inteligente capaz de aprender, construir e criar. Nesta ótica a aprendizagem é
vista como uma função complexa do cérebro e do corpo, como um todo que
propicia ao sujeito mergulhar no mundo, em sua interpretação pessoal, e nele
intervir. A criação é um processo de suma importância neste contexto. Criar é
pensar o impensado, ver o que ainda não existe e ser capaz de materializar a
própria produção criativa. Para que se estabeleça o ato criativo é preciso:
intuição, motivação, referenciais internos e externos, incentivo e autoconfiança.

A essa altura, uma questão central nos convida à reflexão: como se dá o
processo de construção do conhecimento?
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A construção de conhecimentos fundamenta-se num processo interativovivencial através do qual o sujeito confronta sua visão de mundo com a
informação interpretada, reflexiona e é capaz de construir suas próprias
concepções e estruturas de leitura e intervenção no mundo.

O processo vivencial na Educação
Aprender é o ato essencial da vida, associado ao fazer. A construção do
sujeito é produto de sua interação com os meios interior e exterior a si mesmo
e daí decorrem as necessidades vitais para manter-se em condições de
sobrevivência, minimamente adequadas e suficientes ao contexto onde está
inserido. Para o homem esta dinâmica ocorre ao longo de toda sua vida, um
atendimento

a

esta

crucial

necessidade,

garantida

através

de

sua

extraordinária capacidade de processamento e re-elaboração de informações e
conceitos, garantidas por seu aparato físico-bio-psíquico.

O “aprender” que a escola ainda hoje preconiza tem sua concepção
centrada num conjunto de saberes socialmente valorizados, porém, em quase
sua totalidade, destituídos de significados para a gestão da vida. Este hiato
decorre de uma ruptura entre paradigmas distanciados socialmente no tempo,
não acompanhados por uma pedagogia consistente com a conformação dos
modelos de humanidade ou de homem que vão culturalmente se construindo
tendo por destino o próprio futuro da espécie.

Base Epistemológica e Metodológica da Pedagogia vivencial
A Episteme norteadora da Pedagogia Vivencial objetiva propiciar condições
para que o homem se construa, socialmente, como um ser com visão e poder
de intervenção integral-diferencial no mundo, isto é, que seja capaz de
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construir a leitura do todo mas, também, que possa mergulhar na análise dos
diferenciais, isto é, das partes desse mesmo todo, reconstruindo-o na
integralidade-diferencialidade.

A visão vivencial pode ser compreendida como uma visão assimétrica
onde o interagente não alcança, plenamente, a visão do todo, mas
parcialmente, dentro de um referencial complexo de múltiplas dimensões. Pode
ser capaz, no entanto, de obter conhecimento dinamicamente diferenciado, de
cada ponto ou campo-objeto do saber, constituinte do mesmo espaço
simbólico, integrando-o ao contexto do sistema construído.

Metodologia Vivencial

A metodologia adotada pela Pedagogia Vivencial é experiencial podendo
assumir, de fato, infinitas nuances em interações, pensamento e linguagem.

Experienciar é criar oportunidades para investigar reflexivamente e esta
experienciação pressupõe um currículo vivencial que contemple movimentos
onde serão discutidos os grandes temas sociais e culturais.

A escola normalmente vem a reboque do desenvolvimento histórico,
científico e tecnológico, e raramente oportuniza cenários pedagógicos para a
experienciação e construção de conhecimentos significativos. Experienciar não
é o mesmo que experimentar, pois experienciar é um ato de vivência e
experimentação é um ato de colocar em prática o que já foi experimentado por
outros. Salientamos ainda que a experienciação tem uma conexão imediata
com a criação de novos conceitos enquanto que a experimentação tende a
levar à reprodução de conhecimentos já sistematizados.
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Educadores - Buscadores

Entendemos por Educador-Buscador aquele que é, por definição, um
inconformado, isto é, que não aceita passivamente como as coisas se
apresentam, simplesmente porque foram colocadas por uma suposta
autoridade ou porquê são decorrentes da tradição. Cumprir uma tradição não
significa vedar os olhos, tapar os ouvidos e cerrar a boca. Tradições são
importantes porque ajudam nas travessias, mas, também, carecem de
inovação e leveza, de desafios e ousadia. O professor que não ousa arriscarse, não como um mero jogador, mas como aquele que acredita em sua
contribuição, através do trabalho coerente e inovador visto como dádiva e
oportunidade, para o desenvolvimento da consciência, não muda a si mesmo e
nem ao entorno em que atua e não pode sair do lugar: envelhece parado.

O passo do mestre, no entanto, pode conduzir a campos desconhecidos
e maravilhosos. Pode transformar uma aula que seria enfadonha, uma
mesmice, em algo inesquecível, por ser significativo. Pode contribuir para
renovar significativamente o cenário educacional e produzir alterações
inesperadas e enriquecedoras no meio em que atua.

O que fica realmente na memória do sujeito deriva da emoção e não da
razão. Nos empenhamos tanto querendo que o aluno “aprenda e fixe a matéria”
mas desconsideramos, freqüentemente, que “aprender e memorizar” tem a ver
com emoção e não com lógica, por mais perfeita que esta pareça ser.

Queremos ser um professor inesquecível? Transcendamos a lógica e
operemos no universo da emoção. Mas, cuidado: emoção genuína não se
confunde com treatalismo! A emoção é algo que contagia, a partir do invisível
(lembremo-nos daquele nosso professor ou professora cujas atitudes
marcaram nossas vidas).
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As concepções pedagógicas delineadas neste texto querem levar a
inferir sobre educação como um ato político. Educação é ato político e deve se
constituir em ato libertador, como magistralmente nos trouxe P. Freire. Esta
liberdade não se refere, em natureza, a um “deixar livre”, ou a um deixar fazer
ingênuo, mas quer significar, antes, um exercício para a liberdade, liberdade de
expressão, respeito pelo outro numa dimensão inclusiva, apesar das
diferenças, consciência dilatada pelo exercício da razão e da crítica. E mais: é
preciso contemplar a construção de conhecimentos como uma síntese social,
política e científica, com história.

Quanto mais aprofundarmos as reflexões e definirmos as concepções
norteadoras da ação pedagógica, maiores serão nossas possibilidades para se
vislumbrar os caminhos, métodos de trabalho, e a inserção, daí sim, dos
recursos pedagógicos, as mídias, que podem ir de um toco de giz à última
palavra em TI – Tecnologia da Informação.

É justamente neste ponto que a consciência profissional do educador
pode prestar um auxílio decisivo. À medida que este educador se diferencia,
em sua constante busca e ação reflexiva, carrega consigo as possibilidades da
mudança. Melhor equipado, contando com sua experiência renovada, o
educador pode mediar melhor e muito mais produtivamente. Vemos, uma vez
mais, que pela mediação do professor e, portanto por sua postura e decisões,
passam os destinos da escola e da Educação. Isto é algo muito importante no
ofício de educador. Devemos ainda lembrar, nunca é demais, que o educador
não é só um mediador na formação de opinião, mas também é uma ilha, não
isolada, que afetará rotas e propiciará visitas a muitos e muitos estudantes.
Precisamos pensar sobre isso com responsabilidade.
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Por que hoje se fala tanto em formação continuada do educador? Ao
longo do século XX muito se falou e relativamente pouco se fez a respeito do
tema formação do educador. No entanto, a dimensão de continuidade tem mais
a ver com a percepção de que vivemos, provavelmente, num período
relativamente longo de crise na educação.

A palavra “crise” pode suscitar algo ruim ou desagradável, em princípio.
No entanto o estudo das crises, ao longo da história, revela-nos fatos e
aspectos inusitados e muito importantes. Mudanças, mais ou menos
significativas, decorrem após as crises, algo em movimento, em transformação.

Crises abalam concepções, valores, paradigmas enfim, e afetam o modo
de pensar e agir das pessoas. Representam, também, perigo e oportunidade e
por isso costumam causar medo e desconforto, mas também motivação
renovada. Apesar disso, parece mesmo que não sobreviveríamos sem elas. As
forças intrínsecas que contribuíram para organizar um dado sistema acabam,
no decorrer do tempo, sendo responsáveis por uma cristalização da estrutura
formada e esta rigidez passa a não dialogar com as mudanças do ambiente
circundante. Neste ponto surgem as tensões e com elas as crises. É preciso
que um investimento em energia se faça necessário para dar conta de um
processo de caos – desorganização estrutural – afim de que uma nova
estrutura, que passe a dar conta do novo, seja paulatinamente formada.

Se os tempos de desorganização – reorganização forem relativamente
longos estaremos diante de uma reforma, mas se forem curtos, então
estaremos diante de uma revolução.

Para finalizar ressaltamos que repensar a Educação é o professor
repensar o seu fazer pedagógico e é também se dar conta de que será a partir
de sua reconstrução diária, que se sustentarão as mudanças significativas no
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processo educativo. Mas, aqui há uma outra questão importante: não dispomos
de todo o tempo do mundo! Há uma urgência, alguns aspectos a serem
pensados, decididos e que não podem ser retardados indefinidamente. É por
isso que o não engajamento do professor nos processos de mudança que são,
antes, sua própria transformação-em-movimento, penaliza e compromete a
dinâmica dos avanços educacionais e, portanto, sociais. Este aspecto reforça,
ainda mais, a relevância da atuação do professor que já se encontra em
exercício e daquele que está na universidade, em formação. A sociedade
depende, vitalmente, da mediação de educadores tanto no presente, quanto
para o seu futuro.

Mesmo sem que se possa saber como o futuro será, determinadas
decisões, inevitavelmente, afetarão o porvir. Eis uma questão de escolha.

E agora, professor?
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THE WALL18

Abertura

Quando crescemos e fomos à escola
Havia professores que nos feriam,
Como podiam,
Zombando de nós,
O que quer que fizéssemos
E exibindo toda fraqueza que,
Como crianças,
Escondíamos com cuidado...
The Wall

Não precisamos de Educação,
Nem que controlem nossos pensamentos,
Nem de sarcasmo na sala de aula.
Professor deixe as crianças em paz.
Hei, professor, deixe estas crianças em paz!
Não mais do que um tijolo no muro...
Hei, Professor, deixe estas crianças em paz!
Não mais do que um outro tijolo no muro...
Não precisamos de Educação,
Nem queremos que controlem nossos pensamentos.
Nada de sarcasmo na sala de aula.
Professor, deixe as crianças em paz.
Hei, professor, deixe estas crianças em paz!
Não mais um tijolo num muro,
Não mais do que um outro tijolo num muro...
18
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