
TENDENCIAS
Por Marly Weber

termo Holistica significa a vi-
sao da totalidade, do conjun-
to, da abrangencia de todos os
elementos que compoem um

panorama, um objctivo, um problcma,
urn desafio a ser vencido, uma tarefa a
ser realizada. Visao Holislica e a capaci-
dade do jogador de xadrcz em dominar o
tabuleiro inteiro e ver a lodo momento as
32 peças do jogo e a sua movimentação.

Em termos educacionais, visão
Holistica significa a visualizac.ao de to-
dos os elementos envolvidos no processo
de ensino/educac,ao. Ultrapassa as pres-
cricpes meramente legais c curricula res
para olhar adiante, moldar-sc a novas si-
tuações e ser capaz de escolhcr entre o
cumprimento formal das prescribes e
as reais necessidades do aluno que, a seu
turno, devera ser um cidadao apto e in-
scrido em um mundo de constante e ve-
loz transformacão.

Visao Holistica significa estar atento
as necessidades a todo momento novas c
desafiadoras, sobretudo ao se olhar para
um panorama de alguns anos adiante.

A visao Holistica talvez tenha sido
uma das mais reccntes virtudes que o
mercado de trabalho passou a requisitar.
Como vivemos em um mundo globali-
zado, na era do just in time, todos depen-
dendo de todos, nenhuma organizagao
pode correr o risco do isolamento.

A visão Holografica e a aplicabili-
dade concreta daquilo que e ensinado,
a concretização de valores decorrentes
dos fundamentos filosoficos, epistemo-
logicos, educacionais, pedagogicos. Deve
possibilitar a articulação daquilo que o
educando ja sabe com as novas informa-
çoes que vem adquirindo.

A visao Holografica sera fundamen-
tada no curriculo proposto, no curricu-
lo em ação, no curriculo oculto, no cur-
riculo desafio.

Sob o ponto de vista holografico, a
avaliação do desempenho escolar sera
processada a partir dos critcrios do méri-
to, da relevancia e da negociaçao.

Nas visões Holistica e Holografica, a
grande preocupagao da escola deve ser
de desenvolver os talentos de seus alu-
nos. Desenvolver nos alunos a competen-
cia de pensar. Isto os levara a autonomia
tanto no processo da propria educação
quanto para enfrentar os desafios da vi-
da. Assim, o estudante crescera em ter-
mos de responsabilidade, auto-diregao c
cooperacao. O aluno gostara mais da es-
cola. Sera mais feliz. Melhorara o corn-
portamento em casa.

A escola sera para ele uma fonte de
prazer.

VISAO HOLISTICA - tendencies rele-
vantes para o inicio do seculo XXI
• Valoriza^ao do individuo
• Valorizagao da qualidade de vida
• Aumento da consciencia ambiental
• Crescentc violencia
• Valorizagao do tempo das pessoas e or-

ganizagoes
• Globaliza^ao da concorrcncia
• Aumento da "virtualizagao" do mun-

do
• Padronizacjao dos produtos e services
• Diferenciagao pela inovagao
• Valorização crescente do capital inte-

lectual
• Aumento da informalidade no trabalho

Substituigao do trabalho manual
pela maquina

VISAO HOLOGRAFICA - tendencias
para o setor educacional
• Crescimento do interesse pela educa-

gao para valores
• Crescimento da exigencia da aplicabi-

lidade daquilo que e ensinado na sala
de aula - cnfoque pratico do conheci-
mento

"Valorização do ensino voltado para o
emprecndedorismo

• Exigencia para melhor oricntac.ao pro-
fissional para os alunos

• Aumento da exigencia do exercfcio da
cidadania

• Aumento da demanda por educac.ao a
distancia

• Avango da educação inclusiva
• Crescimento da necessidade de maior

profissionalizagao na gestao das escolas
• Crescimento da necessidade de-forma-

çao complementar para os educadores
• Exigencia de conhecer melhor o fun-

cionamento do processo ensino/aprcn-
dizagem - maior dominio de como o
aluno aprende

NAEMPRESA...
Holistica e o todo, que e maior que a
soma das partes.

Holografia e cada departamento da
empresa.

Pelo jardim de urna empresa, que
seria a holografia, percebe-se o cari-
nho com os mimmos detalhes. Pelo
atendimento, recep^ao, percebe-se a
holistica da empresa em forma de or-
ganizac,ao.
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