
O FUTURO É HOJE.
SUA ESCOLA SABE DISSO?
Tendências, necessidades, aptidões,
erros, acertos, alunos, mestres...
Como é a escola que o momento exige?

Da R e d a ç ã o

O século XXI chegou mudando os conceitos da humani-
dade. O mundo não acabou no ano 2000; roupas pra-
teadas, como as de astronauta, não fazem parte da

moda; ninguém está se mudando para Marte ou para a Lua.
Por outro lado, é realmente possível conversar com pessoas de
outros países, em tempo real, através do computador. O aces-
so aos meios de comunicação transforma o mundo, a cada
dia, numa aldeia global mais fácil de ser reconhecida. A escola
não é mais o único lugar onde as crianças podem aprender a
ler o mundo. A massificação da informação torna as pessoas
mais críticas. E as novas gerações já nascem com mais facili-
dade de aprender, pois recebem diversos estímulos.

E a escola, como se encaixa nesse novo tempo? Quais são
as atribuições dela? O que é esperado dos professores? Quem
são esses alunos que já chegam mais à vontade com as novas
tecnologias que o próprio mestre contratado para orientá-los?
Pelo visto, a finalidade da escola, que sempre foi a de educar,
está sendo estendida. Não basta mais só ensinar conceitos, é
preciso debatê-los. Em vez de só passar conteúdo, é necessá-
rio relacioná-lo à realidade, ao cotidiano, à prática do dia-a-dia.





Partindo desse princípio,
o cidadão que se propõe a
cuidar dessa escola, a tra-
balhar com a educação,
precisa estar preparado para
rever seus conceitos de
mundo, ouvir perguntas
que não sabe responder, ter
jogo de cintura para solu-
cionar conflitos e ser paciente com ele mesmo e com os
alunos, uma vez que o tempo de aprendizado de cada
um é distinto.

No livro Educação para o século XXI - questões e pers-
pectivas, lançado recentemente pela Artmed, o organi-
zador Jacques Delors, presidente da Comissão Interna-
cional sobre a Educação para o Século XXI da UNESCO,
afirma que para trazer resultados positivos, a educação
deve responder a necessidades específicas, ensinar ha-
bilidades e preparar os indivíduos para desempenharem
um papel na economia. Delors acredita que a educação
está repousando sobre quatro pilares: aprender a co-
nhecer; aprender a fazer; aprender a ser e viver em
conjunto. "Ao conceder a mesma atenção a cada um
desses pilares, acabamos enriquecendo todos os aspec-
tos da educação, inclusive do ponto de vista profissio-
nal", afirma.

Segundo a professora Gilda Lück, mestre em edu-
cação e assessora pedagógica do grupo Dom Bosco, o
primeiro conceito que deve ser modificado dentro das
escolas é aquele ligado ao "conteudismo". "Hoje o
processo de aprendizagem deve ser prático", diz. "Não
existe mais lugar para só academicismo. Mesmo por-

que, quando você sabe a resposta para algumas per-
guntas, essas já mudaram em sua finalidade".

Segurança
A Nostradamus do Marketing atual, Faith Popcorn, em
seu livro O Relatório Popcorn, aponta a necessidade de
segurança como a mais importante para o cidadão do
século XXI. Ela fala, inclusive, sobre o "encasulamen-

to" da população. O termo
vem ganhando importância
porque as pessoas estão mais
caseiras, usando a tecnologia
para se comunicar com ami-
gos, namorar, fazer compras e
resolver problemas sem pre-
cisar sair. Essa necessidade
estende-se para a escola, que
precisa propiciar o mesmo
conforto encontrado cm casa.

Faith acredita que o ensino
não presencial vai crescer
ainda mais. O professor pode
atender os alunos via e-mail,
sem que haja a necessidade de
se encontrarem na escola. Por
outro lado, quem continuar
buscando o ambiente escolar
vai exigir dele mais atenção,

menos alunos nas salas de aula, atendimento persona-
lizado e específico.

A escola do século XXI, para a professora Gilda, é
uma empresa sensível. "Se o aluno não tem comida, a
escola vai dar comida; se o aluno não tem carinho, os
professores vão dar carinho. Mas não se pode esquecer
que o foco principal da escola precisa ser o de fornecer
conhecimento".

Uma semelhança entre as instituições de ontem e as
de hoje continua sendo a de dar atenção. O analista de
educação, Pedro Demo, afirma que continua valendo a
velha máxima: se o aluno gostar do professor e receber
afeto dele, vai aprender mais e melhor.

Botão de acesso
Num universo tridimensional, cheio de novas desco-
bertas a cada abrir e fechar de olhos, fica difícil para o
aluno ficar quieto na carteira durante cinqüenta mi-
nutos enquanto ouve um professor falar e ler o que ele
escreve com um giz num quadro-negro. Mais simples
parece ser colocar toda a matéria em um programa de
computador como o PowerPoint e deixar que os alunos
copiem o conteúdo dele enquanto o professor fala sem
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preocupar-se com a necessidade de escrever a matéria
no quadro.

No entanto, ainda que o aluno do século XXI en-
tenda de computador, trabalhe com ele e conheça o
programa, ele sente-se entediado quando não pode
interagir com a aula. Ou seja, quando não há comuni-
cação, o que seria uma boa ferramenta de trabalho,
perde credibilidade e função. O aluno cansa-se, a pouca
luz desestimula, dá sono e a aprendizagem não dá-se de
forma completa.

Gilda acredita que a educação eficiente deve estar
fundamentada em três pilares: fonte, fogueira e caver-
na. A fonte é o mecanismo que identifica a matéria,
conceitua, define. Nesse contexto, o professor deve
motivar e despertar a curiosidade dos alunos, para só
então apresentar o conteúdo. A fogueira é o momento
de aprender a escutar, dialogar e elaborar um pensa-
mento. Nessa fase o professor precisa propiciar a prá-
tica, discutir, debater e deixar que os alunos reflitam a
respeito do que foi ensinado.

A caverna, que é o último dos pilares, diz respeito
ao aprendizado de síntese, avaliação, análise, julgamen-
to e conclusão. Essa última etapa exige mais do profes-
sor, pois é nesse momento que ele precisa dar atenção
ao aluno, ajudá-lo a compreender a que fim destina-se
tudo o que aprendeu até aquele momento. É o "para
quê". Se o professor falhar
nessa etapa, o aluno pode não
relacionar aquele ensinamen-
to com a vida real e assim per-
dê-lo ou considerá-lo inútil.

Atendimento personalizado
As famílias deste século são me-
nores. O tempo entre pais e
filhos é escasso e, por isso, to-
da a atenção dos familiares
volta-se para a criança. Ao
mesmo tempo, essas crianças
são mais independentes, sa-
bem "se virar" sozinhas. Por
essa razão, torna-se mais difí-
cil chamar a atenção delas
dentro de uma sala de cin-
qüenta pessoas. Por outro
lado, é simples fazer com que
aprendam quando toda a concentração é voltada para
ela ou para um pequeno grupo. Assim, o estudante
sente-se valorizado e retribui a atenção do professor. A
partir disso a conclusão de Faith Popcorn, quando ela
diz que a educação do século XXI precisa ter foco no

ser humano que naquele momento coloca-se em posi-
ção de aluno.

Para ela, uma outra tendência é a forte evasão escolar.
Se o aluno não encontrar um diferencial na escola, sa-
bendo que diploma não tem mais tanto peso, ele vai ser
autodidata, aprender em casa com o computador e fazer
trabalhos para empresas sem ser contratado, apenas por
saber realizar uma função. Quando tiver zerado o cronô-
metro, ele vai atrás de outro trabalho e, assim, estará pro-
duzindo; ao mesmo tempo que aprende, ganha dinheiro e
desfruta da segurança e do conforto do casulo.

A escola que quiser continuar com bons clientes
deve tratá-los de forma personalizada. Uma maneira é
fazer uma avaliação com o estudante ao início de cada
ano. Ele deve conversar com um psicólogo, um
neurologista, um pedagogo e só depois disso ter a sua
ficha de avaliação estabelecida. Como cada indivíduo é
diferente do outro, esse cuidado permite que a escola
conheça o potencial do aluno e possa ajudá-lo a
aprender de maneira eficaz e saudável. No decorrer do
ano, esses profissionais, além dos professores,
evidentemente, devem acompanhar o desenvolvimento
do aluno e ficar atentos a qualquer problema.

Socialização
Outro motivo que pode segurar os alunos nos estabe-

lecimentos de ensino é a ne-
cessidade de socialização. A
Internet segmenta ainda mais
os grupos, pois se a pessoa gos-
ta de um tema específico, como
história da Grécia Antiga, ela
não só consegue acessar qual-
quer informação sobre o assunto,
como também consegue co-
nhecer e relacionar-se com
pessoas que gostam e enten-
dem do mesmo tema.
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Em contrapartida, na escola essas pessoas vão encontrar
adeptos de outras tribos e sua missão será a de conviver em
harmonia com todas elas. Esse convívio, por ser importante
para a formação do ser humano, é muito prezado pelos alu-
nos e pais. Daí a tendência ao surgimento de escolas como •
centros de lazer e excelência em educação.

Tecnólogos
A democratização do acesso à universidade e a escassez de
emprego nas grandes cidades fez surgir um novo conceito
de profissional. Conseqüentemente, mudou a exigência dos
estudantes. Até bem pouco tempo atrás, era comum que o
período mínimo de permanência na universidade fosse de
quatro anos. Mas alguns cursos ofereciam muita teoria nos
primeiros dois anos e os alunos queriam saber apenas da
prática, pois a teoria, de uma forma ou de outra, pode ser
aprendida no dia-a-dia.

O resultado foi a criação de cursos técnicos. Eles
possuem dois anos, são práticos, ensinam o que é funda-
mental para o estudante e levam-no a praticar a atividade a
que se propuseram. Se o curso é em hotelaria, os alunos
devem ser confundidos com os funcionários e os hóspedes
nem percebem. Nada de errado ocorre, uma vez que todos
estão sob a supervisão de professores responsáveis.

Dessa maneira, os clientes da universidade não abando-
nam o curso antes do fim e sabem, desde o primeiro ano, se
realmente têm perfil para exercer aquela determinada função.

Capacitação
As mudanças no mercado de trabalho são freqüentes e os
questionamentos a respeito da formação profissional cami-
nham no mesmo ritmo. Será que o que aprende-se hoje
serve para o amanhã? O que diferencia um currículo na
hora da contratação? Qual a melhor forma de investimento
na carreira?

Claude Pair, um dos colaboradores do livro Educação para
o Século XXI, acredita que a formação deve permitir conciliar
dois objetivos inicialmente contraditórios: "o de adaptação
dos empregos tal como existem atualmente e o da adaptabi-
lidade futura em uma situação em que as empresas e os em-
pregos passam por rápidas mudanças".

Segundo Pair, a formação contínua ao longo da carreira
e as competências transversais são diferenciais competitivos
também para os professores. Como a formação tradicional
(graduação, pós-graduação, mestrado...) já não é mais o que
seleciona, no momento em que o profissional precisa saber
lidar com os imprevistos, com pessoas e demonstrar cada
vez mais sua sensibilidade e criatividade, os cursos laterais
ganham espaço.

Essa sensibilidade, citada por Gilda Lück e Pedro Demo,
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está em o professor aprender para a vida e preparar seus
alunos para isso.

Fonte: Profissão Mestre, ano 6, p. 20-24, maio 2005.




