
EDUCAÇÃO: VIA PRIVILEGIADA DE CONSTRUÇÃO
E RECONSTRUÇÃO DOS INDIVÍDUOS

Resumo: O ensaio propõe uma
nova via de reflexão sobre a educa-
ção, como caminho para que o edu-
cando descubra, reanime, fortaleça
seu potencial criativo, intelectual e
crítico, a fim de manter seu poder
decisório e o controle sobre sua vida.
Uma educação fundamentada na
relação, no diálogo, na aprendiza-
gem conjunta entre educador e edu-
cando, em que ambos são estimula-
dos a pensar, a apurar sua consciên-
cia e a fazer e refazer sua história.
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Abstract: The essay proposes a
new mean of ref lexion about the
education as a way so that the
student find out, revive, strenghten
his creative, intelectual and critical
potential in order to maintain his
power of decision and the control of
his life. An education based on the
relation, on the dialog, on the united
learning between the teacher and the
student, when both are encouraged
to think, to investigate their
conscience and to make and remake
their history.
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INTRODUÇÃO

O futuro não é mais visto como era antigamente.

Ele reflete uma angústia, que é hoje parte integral da humanidade.
O século XXI aparece como um dos mais violentos de todos os tempos.
Um século, que começou marcado por guerras, envenenado pelo ódio.

Os otimistas, com certeza, usariam outro olhar, afirmado que as
descobertas tecnológicas e científicas continuam crescendo.

Com certeza, os seres humanos, a cada dia, descobrem mais coisas,
sobem para o céu explorando o espaço, estudam os segredos do corpo
humano. A noção de distância desapareceu. O que é feito em um lugar
é rapidamente visto em outro. Tudo se move rapidamente.
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A própria história tem acelerado seu passo, correndo para um
futuro incerto.

Mas, os pessimistas não estão totalmente errados em suas preo-
cupações. No que se refere aos níveis tecnológico e científico, estamos
avançando. Mas, o mesmo não está ocorrendo em nível ético.

A sociedade, cada vez mais, demonstra a sua preocupação com a
ruptura do senso de família, de comunidade e de sociedade civil.

A cada dia, percebemos nas ruas, na mídia, as pessoas discutindo
e lutando para restaurar e reforçar os elos que permitam que elas vivam
e prosperem em conjunto.

Como minimizar esses problemas?

Todos apontam para educação como a chave para tornar os indi-
víduos mais participativos e cidadãos.

Pensam em uma educação que discute a vida, que estimula o
engajamento nas comunidades, em que os alunos vivem e trabalham e
onde seus esforços têm significado e impacto, e não na que apenas
informa.

Estamos falando da escola que dá prioridade à educação dos ho-
mens curiosos, famintos por conhecimento. Aquela que tem consciência
de que o conhecimento aproxima as pessoas.

"O conhecimento é uma das mais poderosas colas para a fraternidade
humana, uma vez que a comunicação é sua essência" (AYALA II,
1998, p. 257).

A escola que tem por objetivo a educação para cidadania, a qual
capacita as pessoas a terem mais controle sobre suas vidas e a contribuir
para o bem comum, gerando uma maior coesão social.

"A cidadania não implica absolutamente apenas em direitos para os
indivíduos e responsabilidade para os governantes. O futuro aponta
cada vez mais para que os cidadãos cumpram responsabilidades e
obrigações para com a sociedade além de desfrutar de direitos e pri-
vilégios" (HESSELBEIN, 1998, p. 181).

Torna-se necessário mudarmos a nossa atuação como educadores,
pararmos de apenas discutir sobre educação e passarmos a praticar uma
ação pedagógica, que prepare os indivíduos para o momento real, em
que vivemos.

A menos que iniciativas sérias sejam tomadas para quebrar o ciclo
de pobreza e desigualdades sociais, os desejos de paz, de segurança, de
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habitação decente, de saúde e de emprego significativo permanecerão
tênues esperanças para um grande número de pessoas.

Não podemos esquecer que ainda é possível realizar investimentos
na ação educativa.

Grande número de pessoas no mundo tem menos de 25 anos e,
a grande maioria delas, ainda está aberta à educação, ao treinamento em
habilidades, à influências positivas, à orientação.

Precisamos, no entanto, agir rapidamente, antes que nossas crian-
ças, jovens e adultos sejam envenenados definitivamente pela exploração
e negligência.

UM NOVO MODELO DE EDUCAÇÃO PARA OS NOVOS TEMPOS

Vivemos em um período em que as pessoas estão submersas em
ondas de informações, que invadem os espaços públicos e privados e as
levam a pensar em projetos de desenvolvimento individual e coletivo.

Percebem, então, que ao longo da vida não irão acumular uma
quantidade de conhecimentos, que lhes permita resolver indefinidamente
seus problemas e situações emergentes. Para enriquecer seus conheci-
mentos e se adaptar às exigências de um mundo em mudança, muitas
optam por iniciar ou retornar ao processo educacional, a fim de descobrir,
reanimar e fortalecer seu potencial criativo, intelectual e crítico, a fim de
manter o seu poder decisório e o controle sobre sua vida.

Muitas optam pela educação, na tentativa de quebrar as barreiras
sociais que as impedem de participar, com igualdade, do contexto social.

Embora a educação seja um processo constante na história de todas
as sociedades, ela não se apresenta uniforme em todos os tempos e luga-
res, à medida que se acha vinculada ao projeto de homem e de sociedade.

A educação, em todos os períodos históricos, surge como um ins-
trumento para criação do homem e da sociedade idealizada. Desta forma,
pode ser trabalhada em uma perspectiva ingênua, que aliena, ou de
forma crítica, que liberta os seres nela envolvidos.

"A educação existe entre os povos que lutam pela libertação tão so-
nhada e entre aqueles que estagnam sob a submissão" (OLIVEIRA,
1999, p. 233).

A educação que aliena tem como centro o educador, que é quem
sabe, quem pensa, quem escolhe o conteúdo programático. Predomina
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nesse processo as relações narrativas, dissertativas, que depositam o
saber expresso pelos "sábios educadores". Nega z dialogicidade, vendo o
educando como mero objeto no processo educativo.

Essa educação apresenta, segundo Walter Garcia (1989), o sentido
"educare".

"Educare, transmite a idéia de algo externo que se acrescenta ao
indivíduo, procurando dar condições para o seu desenvolvimento"
(GARCIA, 1989, p. 1).

Existe, entretanto, uma outra dimensão de educação, enfocada
como libertadora. Paulo Freire afirma:

"Essa educação respeita os sonhos, as frustrações, as dúvidas, os
medos, os desejos dos educandos. Tem, nestes aspectos, o ponto de
partida da sua ação" (Apud, GADOTTI & ROMÃO, 2000, p. 16).

A educação libertadora fundamenta-se na relação, no diálogo entre
educador e educando, no qual ambos aprendem juntos.

Os educandos são estimulados a pensar, a apurar a sua consciên-
cia, a refazer a sua história. São vistos como sujeitos.

A prioridade é a formação, a atividade do sujeito no processo; uma
unidade didática entre professor e aluno; relacionamentos baseados na nego-
ciação, na competência que trabalha os conflitos em prol de transformações
dos educandos na esfera pessoal, nas relações, gerando novas ações.

Walter Garcia afirma que esse tipo de educação apresenta o sen-
tido "educere".

"Surge da libertação das forças que estão latentes e que dependem de
estimulação, para virem à tona" (GARCIA, 1989, p. 1).

Os indivíduos necessitam de uma educação que respeite o seu
saber e seus interesses, que lhes permita reelaborar e reordenar seus
próprios conhecimentos, além de facilitar a aproximação dos conhecimen-
tos alheios. Uma educação que os liberte de seus medos, que facilite a
compreensão das suas perdas, que não mascare a realidade capitalista
competitiva, ajudando-os a colocar seus conhecimentos a serviço da sua
reconstrução como sujeitos que pensam, atuam e transformam o ambi-
ente que os cerca.

A opção por iniciar ou retornar ao processo educacional é uma
busca por uma educação, que os ajude no seu processo de liberação e
participação social.
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"A educação constitui um processo em que cada ser humano aprende
a se formar, a se informar a fim de transformar-se e transformar o
seu contexto. O homem é um ser inacabado e será através da educa-
ção visto como um processo contínuo que só termina com a morte,
que ele conseguirá ressignificar a sua vida" (PAIVA , 1985, p. 40).

A proposta de Educação, que deve nortear as Instituições de En-
sino, precisa ter por base um trabalho que vai além da veiculação de
conhecimentos e que supere o plano das idéias, incorporando a prática
de um trabalho conjunto.

Uma educação distanciada do cunho paternalista ou compensatório.

A LDB 9394/96 apresenta, em seu artigo 32 (incisos II e IV), os
princípios essenciais da educação, em relação à formação básica do aluno:

desenvolver a capacidade de aprender (capacidade técnica);

compreender o ambiente natural e social em que vive (capaci-
dade política-cultural);

fortalecer laços de solidariedade e relações interpessoais (capa-
cidade ética).

Pensamos, portanto, na escola que adota posturas e princípios
pedagógicos como base para o entendimento da ação educativa e como
propositora de situações desafiadoras e significativas.

Somente, assim, elas assumiriam a sua vocação, enquanto produ-
toras de saber e abririam espaço para co-educação, permitindo aos in-
divíduos, através da troca mútua, partilhar de uma cultura que vai além
dos livros ou de documentos, dado que a sua construção remete à ex-
periência de vida.

Essa visão está baseada não somente na evolução histórica do
pensamento sobre a educação, mas também na necessidade de uma
educação que atenda às situações de mudança e, ainda, possibilite a
maturação do indivíduo.

A Educação deve exprimir a idéia de totalidade, que tem como
centro o homem, em todas as suas dimensões e problemáticas existen-
ciais, estimulando-o a continuar constantemente a sua formação individu-
al, seus relacionamentos e seus projetos de vida.

Não podemos nos esquecer que os indivíduos sistematicamente
estão em processo de aprendizagem. Isto ocorre nos espaços formais,
realizando cursos e atividades específicas de acordo com suas neces-
sidades ou nas experiências cotidianas. A educação, portanto, aparece
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como uma das chaves de acesso às exigências do século XXI, uma vez
que se apoia em quatro pilares fortes. O primeiro centra-se no conhe-
cimento; o segundo, no fazer, para adquirir competência; o terceiro,
nas relações, nas parcerias, no viver de forma participativa e coope-
rativa para aprender a ser mais reflexivo, crítico, participativo, mais
produtor, mais compromissado, mais pertencente e, portanto, mais
cidadão.

Esses pilares educacionais foram discutidos no Relatório Jacques
Delors, em 1999, no qual foi priorizada a educação como uma experiência
global, que parte de um processo individualizado para uma construção
social interativa.

A educação deve ser entendida, então, como a práxis, na qual a
interação homem — situação deve ser dinâmica e real.

Uma educação, que respeita as experiências acumuladas e que
estimula a inteligência fluída, que consiste na capacidade para resolver
problemas novos e organizar informações em situações concretas.

Esse trabalho valoriza a voz, a palavra, as trocas, o ritmo, as
limitações, as necessidades e anseios, estimulando o educando a cons-
truir o seu saber interno.

Essa educação que visa à autonomia como caminho para a efetiva
possibilidade do ser, acredita que todos os indivíduos não têm fronteiras
e por isso, nas relações que estabelecem com os outros sujeitos, tornam
a sua aprendizagem compartilhada e democratizada.

A dimensão de liberdade que expressa a autonomia de ação garan-
te aos indivíduos a manutenção e a ampliação do seu poder de decisão,
de escolha e de deliberação, que favorecem a conquista de um novo
lugar e significado na sociedade.

Aprender nesse enfoque não é a mera capacidade de explicar, de
compreender, de enfrentar criticamente situações novas, através do do-
mínio de técnicas, de habilidade de memorização de explicações e teoria,
mas uma via privilegiada de construção e reconstrução da pessoa e de
suas relações nos diferentes grupos dos quais faz parte (LOVO &
RODRIGUES, 2000, p. 48).

Nesse olhar, somos todos seres curiosos, "aprendentes" e vulnerá-
veis em busca do novo. Esta é a condição humana.

Para que a aprendizagem ocorra é necessário ternura e cuidado.
Ela envolve o vínculo, o toque do olhar e da palavra.
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"O toque é um autêntico ponto de encontro entre os sujeitos. Não
construímos nossa aprendizagem sozinhos, precisamos do outro, para
nos orientar nas ocasiões que estivermos confusos em relação ao
caminho a ser seguido" (MONTEIRO, 2001, p. 91).

Esse outro, o educador, necessita ser solidário com o educando em
seu caminho de desenvolvimento. Necessita estar com ele, dando-lhe
suporte para que prossiga em sua busca e em seu crescimento, na
direção da autonomia, da independência.

O educador deve estar junto e ao lado do educando na tarefa de
construir-se dia-a-dia. Sua atuação deve centrar-se em um principio ético
que é a solidariedade.

"Solidarizar-se com o educando não é um ato piegas, que considera que
tudo vale, mas um ato amoroso, dedicado e exigente, que tem como
foco de atenção a busca do melhor possível" (LUCKESI, 2003, p. 35).

Esse educador deve possuir o conhecimento científico sobre o
desenvolvimento humano e a competência técnica nos procedimentos
pedagógicos. Deve levar em consideração as realidades objetivas e sub-
jetivas, que habitam em torno de cada aluno. O que deve lhe interessar
não é apenas o desempenho escolar, mas todas as relações de aprendi-
zagem que o aluno estabelece.

"Seu trabalho será adequar a realidade de seus a/unos às suas possi-
bilidades de aprendizagem, promovendo uma ponte entre e/es e seus
conhecimentos" (PAROLIN, 2003, p. 36).

Ele deve pensar em uma educação inclusiva, democrática, que
aposte na heterogeneidade e que entende a aprendizagem como um
processo contínuo, em que as pessoas vão construindo seu saberes, suas
habilidades e suas competências na interação com outras pessoas, cada
uma usando o seu tempo particular.

A sua prática educativa deve alicerçar-se na compreensão dos
sentimentos, nos motivos, no que seus alunos necessitam.

"Somente quando praticamos a compreensão, estamos aptos à prática
da paciência pedagógica, que envolve o acolhimento, a inclusão, o diá-
logo que devem nortear as práticas educativas" (KLEIN, 2003, p. 48).

O grande desafio do professor não é apenas informar, estimular a
produção, mas dar instrumentos para que os alunos reconheçam o que
é realmente importante saber e, de fato, utilizem essas informações.

As ações, geradas pelo processo ensino-aprendizagem, devem
atrelar-se a questões como utilidade, viabilidade, precisão e ética.
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O que vai ser trabalhado deve levar em conta os aspectos políticos,
práticos e a relação custo-benefício. Deve priorizar a ética, à medida que
deve respeitar os valores dos alunos. O processo exige responsabilidade,
metodologia flexível, dinâmica e criativa, integrando essas dimensões na
direção do desenvolvimento e aperfeiçoamento dos alunos.

A nova proposta educacional estabelece uma relação entre o pro-
fessor, o aluno e o conhecimento.

A proposta é ver o aluno como construtor e a figura do professor
como mediador. Nesse foco, a construção do conhecimento ocorre como
um processo interior do sujeito da aprendizagem, estimulado pelas con-
dições exteriores criadas pelo professor, que deve atuar como catalisador
e facilitador no processo pedagógico.

O conhecimento a ser perseguido não deve ser compartimentado,
mas englobante e vinculado com os aspectos da vida cotidiana. Somente,
assim, os alunos serão capazes de acompanhar os avanços do mundo em
que vivem. Serão capazes de ressignificar a sua aprendizagem e a sua vida.

CONCLUSÃO

As necessidades básicas dos homens são universais: boa saúde,
educação, modelos de comportamento positivos, serviços sociais, empre-
gos e uma participação no bem-estar de suas comunidades.

Muitos dos que não conseguem satisfazer suas ambições podem
procurar pastos mais verdes em outras paragens.

A migração internacional está atingindo níveis nunca antes vistos,
levando muitos países a se preocuparem com suas fronteiras.

A marginalidade encontra adeptos fáceis nas crianças e jovens,
que residem nas ruas dos centros urbanos, e nos indivíduos, que não
tiveram suas habilidades treinadas para atender à rápida evolução
tecnológica.

"Esquecemos que as crianças mais velhas aprendem a carregar suas
feridas. Elas se fazem passar por corajosas ante a rejeição, notas
ruins, a perda da auto-estima ou a ausência de adultos que se impor-
tam com elas. Perdemos de vista como é pequena a sua janela de
oportunidades. E, então, esses jovens já ficaram gera/mente muito
grandes para serem acolhidos" (SCHUBERT & LITTLE, 1998, p. 244)

Onde quer que vivamos, a qualidade de como vivemos dependerá
muito do investimento que fizermos nas crianças e nos jovens de hoje.
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Apoiar a educação que liberta, o treinamento e outros investimen-
tos sociais na infância e na juventude pode reforçar a estabilidade social
e o potencial de nossos jovens, que em breve serão pais da próxima
geração, funcionários e consumidores.

A existência de cidadãos participantes, instruídos, saudáveis e bem
ajustados é de interesse de todos nós.
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