
CONVIVÊNCIA ESCOLAR
Uma maneira de aprender a aprender e de aprender a ser

T oda vez que leio algum Projeto
Político Pedagógico elaborado
por urna escola, em algum mo-
mento está referenciado o

"aprender a aprender, aprender a ser e
a conviver" e, também, o termo "inclu-
são". Fico imaginando e tentando
descobrir como cada escola ensina isso
e se realmente está ensinando mesmo.
Fico pensando, ainda, se a equipe
docente sabe "ser e conviver" e se
pratica a inclusão verdadeiramen-
te...Penso no currículo oculto.

As atividades extras que acon-
tecem na instituição são bastante
favoráveis para verificar se há resul-
tados positivos nestes quesitos, ou se
o que está impresso no Projeto não é
apenas mais uma frase pronta.

Verifique as "festinhas de con-
fraternização" tanto de alunos como
de professores e de toda a equipe es-
colar, quantos comparecem? Os que
participam estão agindo espontanea-
mente? O ambiente é agradável?
Formam-se grupinhos ou há interação

de todos? Esta confraternização só
ocorre no final de cada ano ou durante
todo o processo?

Analise a si mesmo, como gestor.
Qual é sua atitude ao longo do ano? É a
mesma que adota nas atividades extras
ou modifica apenas para agradar?
Você trabalha em equipe? Participa da
vida da escola, dos alunos e da sua
comunidade? É tolerante? A sua pe-
dagogia é democrática?

Atividade extra para você, é coisa
desnecessária? Sempre arruma um jeito
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de faltar? Ou pelo contrário, valoriza
tudo que a escola promove, demonstra
interesse e sempre arruma um tem-
pinho para bater papo com colegas,
alunos e pais? Como gestor, sua porta
vive trancada? Em suma, observe se os
objetivos traçados no PPP são trabalha-
dos diuturnamente; e se eles correspon-
dem à visão de mundo, aos valores e
aos ideais de educação propostos pela
sua escola e aceitos pela comunidade
escolar. Todos praticaram aquilo que no
início do ano disseram ser o desejável
para o bom desenvolvimento da escola
e da educação de um modo geral?

A educadora Guiomar Namo de
Mello diz que "é preciso ser para fazer
direito". Acredito que só quem é cidadão
pleno pode promover o desenvolvimen-
to da cidadania; só quem valoriza a si
próprio consegue fortalecer a auto-
estima do educando; só quem sabe
conviver e é entusiasta das realizações
e das inter-relações humanas consegue
agregar valores na mente e no coração
das outras pessoas. Ou seja, você é
muito mais aquilo que faz do que aquilo
que planeja ou que discursa. Muitas
vezes, o que está por trás dos seus atos
é mais visto e mais assimilado pelo
outro.

Gestos valem mais que palavras!
Pense nisso no planejamento do pró-
ximo ano e, ao traçar suas metas, per-
gunte se elas refletem de fato aquilo que
pensas, aquilo que fazes e aquilo que
valorizas, assim sendo, o aprender a ser
e fazer será mais eficiente.

PARA PENSAR
Só se ensina ser, sendo; e só se ensina a
conviver, convivendo! Só se ensina a
aprender ensinando e aprendendo a
pensar, a pesquisar, a buscar conheci-
mento em várias fontes e definindo a
aplicabilidade dos conteúdos ministra-
dos. Só se promove a inclusão acei-
tando as diferenças e promovendo
educação igualitária. Colocar um
aluno dentro de uma sala sem
atendimento é excluí-lo da escola e,
também, futuramente, da sociedade
e do mercado de trabalho. Não ouvir
o que educadores têm a dizer, diminui
a qualidade do processo de ensino /
aprendizagem.

Incluir, aprender, conviver e ser são
verbos que devem ser utilizados por
toda a comunidade escolar; devem ser
praticados em prol de todos que fazem
parte da instituição. O resto não passa
de teoria, papo furado e conversa para
enfeitar projetos!

Baseado na reflexão acima, o que
você como gestor, e um dos agentes de
transformação na escola, faz para
melhorar as inter-relações pessoais?
Com suas atitudes, propicia uma
integração de pessoas construída na
base da compreensão, do respeito e do
compartilhamento?

O sociólogo suíço Philipe Perrenoud
diz que a educação é uma profissão
relacionai; logo, o instrumento de
trabalho do gestor, enquanto educador,
é ele próprio e o relacionamento huma-
no. Dessa forma, ao utilizar a si próprio
como instrumento de trabalho, precisa-
se desenvolver habilidades, atitudes e
sentimentos que são à base do
relacionamento humano: saber olhar,
ouvir, falar, unir e delegar.

"Administrar bem exige
despir-se de vaidades,

exige renúncias,
valorização do trabalho

do outro e, muitas
vezes, exige o
anonimato"

Saber olhar é saber enxergar com
amplitude; é ter um olhar curvo, ou seja,
ter um alcance imediato na pessoa, nos
problemas do dia-a-dia, mas projetar o
futuro e pensar naquilo que se deseja
construir. É ver o que está por trás da
situação que hora se apresenta; observar
o "em torno". Prestar atenção no outro,
em seus saberes e suas dificuldades e
angústias, enfim, "ter um olhar sem
pressa, que acolha as mudanças, as
semelhanças e as diferenças; um olhar
que capte antes de agir", como diz a
educadora Laurinda Ramalho de
Almeida, da PUC/SP.

Saber ouvir e falar são carac-
terísticas do relacionamento interpes-
soal que podem ser facilitadoras do

crescimento. O corpo fala e relata bem
o que cada um está sentido; é preciso
saber ler e decifrar a linguagem corpo-
ral, ou seja, ter o ouvir ativo e o falar
autêntico e, principalmente, incentivar
a comunicação, articulando o pensa-
mento de todos com o pensamento da
instituição.

Saber unir e delegar é saber parti-
lhar, conjugando os verbos "coordenar,
avaliar, trocar, dialogar e ceder", estes
que sempre estão no contexto e nas
práticas educativas e nos remetem a
uma perspectiva de movimento. Assim,
pressupõe-se uma disponibilidade para
transitar em diferentes espaços, cená-
rios e com diferentes grupos, buscando
a ligação dos mesmos, por meio de
mediação, de articulações, intervenções
e reflexões, reconstruindo relações e
interações sociais e delineando a sua
própria identidade de gestor democrá-
tico e contemporâneo.

Muitos gestores não sabem como
fazer isso na prática e buscam nos livros
idéias para aplicarem na escola. Querem
fórmulas prontas, dinâmicas de grupo,
textos de auto-ajuda, enfim, algo que
esteja escrito "faça fácil, passo a passo".
Porém, isto não vai ser encontrado,
porque administrar bem é muito mais
que reunir pessoas, exige despir-se de
vaidades, exige renúncias, valorização
do trabalho do outro e, muitas vezes,
exige o anonimato. É como ser o técnico
de um time: se houver vitória é mérito
do grupo. E como ser um maestro: tem
de conhecer todas as partes, todos os
pontos e integrá-los para que saia um
som harmonioso.

E como ser o fio que sustenta as
pérolas de um colar: na sua humildade
segurar e ligar todas as peças para que se
tornem um adorno maravilhoso, preo-
cupando-se, apenas, com o prazer da
equipe e em alcançar os resultados positi-
vos. Deste modo, pode ter certeza, haverá
o auto-crescimento e o crescimento de
todos, visto que só através da convivência,
seja ela pacífica ou não, é que se aprende,
no sentido mais amplo da palavra, e que
se processam transformações. C
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Text Box
Fonte: Gestão Educacional, p. 22-23, jun. 2007.




