
RESUMO

Este artigo tem por objetivo analisar a postura do aluno e do professor desde a
educação tradicional, na qual o professor era o detentor de todo o conhecimento e
o aluno um ser que deveria tão somente copiar o modelo apresentado pelo profes-
sor. Busca-se analisar as abordagens conservadoras e as inovadoras. Numa di-
mensão paradigmática emergente, o aluno deve ser o indivíduo questionador, sem-
pre em busca de respostas, que sabe argumentar, criticar e aplicar aquilo que aprende
em seu dia-a-día; e o professor, o orquestrador de todo o processo. Este artigo
investiga ainda a metodologia, a avaliação e a escola dentro de cada uma destas
abordagens. Evidencia a importância de se repensar a prática educativa como um
todo, uma vez que, mesmo com toda boa vontade por parte dos educadores,
paradigmas conservadores são ainda muito utilizados. Conclui lembrando que,
apesar de lentas, as mudanças vão acontecendo, sempre tendo em vista a busca de
um mundo melhor.
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ABSTRACT

This article hás for objective to analyze the position of the student and the
professor since the traditional education, where the professor was detainer of ali
the knowledge and the student a passive being that would have to só only copy the
model soon presented by the professor. One search to analyze the innovative and
conservatives boardings. In an emergent paradigmatic dimension, the student must
be that individual answer, always in search of answer, know to argue, criticize and
to apply what in learns day-by-day in its and the professor is the orquestrator of ali
the process, This article still investigates the methodology, the evaluation and the
school inside of each one of these boardings. It evidences of if rethink practieal the
educative one as a whole, a time that, exactly with ali the good will on the part of
the educators, many paradigms conservatives still are só used. It concludes
remembering that although slow, the changes go happening, always in view of the
search of a better world.
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1. PRATICA PEDAGÓGICA: UMA REFLEXÃO

O objetivo primeiro da ação docente deve ser a construção do conhecimento,
visando ao pleno desenvolvimento das potencialidades intelectuais, afetivas,
criativas, etc. de cada sujeito. Mas, para que isso possa se tomar possível, é necessário
que se deixem para trás os modelos prontos, a cópia, a reprodução, a transmissão
pura do conhecimento como se o professor fosse detentor do mesmo e o aluno,
uma tabula rasa, sem conhecimento prévio ou experiência. Popper (1975, p. 74)
analisa que

A teoria da tábua rasa é absurda: em cada estádio da evolução da vida temos de
supor a existência de algum conhecimento sob a forma de disposições e expectati-
vas. Posto isto, o aumento de conhecimento consiste na modificação do conheci-
mento prévio, quer alterando-o, quer destruindo-o. O conhecimento não parte nun-
ca do zero, pressupõe sempre um conhecimento básico - conhecimento que se dá
por suposto num momento determinado -juntamente com algumas dificuldades e
alguns problemas. Regra geral, surgem do choque entre as expectativas inerentes ao
nosso conhecimento básico e algumas descobertas novas, como observações ou hi-
póteses sugeridas por eles.

Morín (2002, p. 39) ressalta que "o conhecimento, ao buscar construir-se
como referência ao contexto, ao global e ao complexo, deve mobilizar o que o
conhecedor sabe do mundo". É, portanto, inadmissível que a escola continue
ignorando o conhecimento prévio que as crianças vão construindo no convívio
com os familiares, nas relações com os amigos, no contato com as tecnologias de
comunicação e informação, por meio de suas observações e de suas experiências
de vida.

A prática pedagógica centrada no professor como fonte única do conhecimento
cria e mantém uni vínculo de dependência, o que desfavorece a realização do
pressuposto de toda a tarefa escolar que é a construção do conhecimento autônomo.
Coagir o aluno a decorar os conteúdos "ensinados" para apenas responder às
avaliações, num processo de ouvir-decorar- responder, serve somente para garantir
as boas notas que irão compor um histórico escolar mas não agrega conhecimento.
Passados alguns dias, o aluno nem lembra mais o que decorou e, portanto, aquele
conteúdo não se integrou à sua vida.

Este artigo faz uma reflexão sobre os paradigmas conservadores e inovadores
no ensino e na aprendizagem e investiga como o paradigma emergente é proposto
e assim apresenta uma aliança entre as abordagens progressista, ensino com pesquisa,
e holística (BEHRENS, 2005), formando uma teia para sustentar uma prática
pedagógica compatível com as mudanças paradigmáticas de nosso tempo.

U ABORDAGEM TRADICIONAL

Para a tendência tradicional, o aluno é considerado um adulto em miniatura.
Não são respeitadas as características de cada idade e o estudante é apenas um
depósito de informações, conhecimentos e fatos. Ele deve receber tudo passivamente
e manter extrema obediência em realizar as tarefas. O professor, portanto, dono da
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verdade e autoritário, mantém-se distante dos alunos e lhes apresenta um conteúdo
pronto e acabado. Exigir da sala silêncio absoluto é sinal de organização e de controle
sobre os alunos. Como autoridade moral e intelectual para os alunos, o conhecimento
que ele passa é inquestionável; mas é um conhecimento fragmentado e desconectado
com a vida do aluno.

A metodologia adequada ao professor para ter o domínio sobre o aluno e sobre
o conhecimento prioriza o ensinar, não o aprender, e a aprendizagem é medida pela
reprodução dos conteúdos feita pelos alunos. De acordo com Behrens (2005), as
aulas são expositivas e demonstrativas e se baseiam em quatro pilares: escute, leia
decore e repita. Baseada no método indutivo, a metodologia privilegia a lógica, a
seqüenciação e a ordenação dos conteúdos, visando disciplinar a mente e a formação
de hábitos. Para conseguir esse efeito, anula as emoções e a afetivídade dos alunos.

Nesse contexto educacional, a avaliação quer respostas prontas e exatas, busca
a memorização e a repetição e reprime os questionamentos. As notas funcionam
como níveis de aquisição do patrimônio cultural.

Mizukami (1986) lembra que, para que tudo isso seja possível, a escola é um
ambiente austero e conservador, parecendo mais uma cadeia que um centro
educativo. Tem como função preparar moral e intelectualmente os alunos para que
assumam seu papel social. A maior preocupação é passar ao aluno o patrimônio
cultural, desconsiderando os problemas sociais.

1.2 ABORDAGEM ESCOLANOVTSTA

Responsável pelo trilhar de caminhos e experiências significativas, o aluno
aprende pela descoberta e pela iniciativa. É visto como um ser que se auto-
desenvolve. Aqui, o aluno é o centro da educação, que focaliza o ensino e a
aprendizagem.

O aluno é auxiliado pelo professor, um facilitador da aprendizagem e um
conselheiro e orientador. Para agir desse modo, o professor age democraticamente,
organizando e coordenando as atividades planejadas em conjunto com os alunos.
Ele é autêntico, se relaciona horizontalmente com os alunos e tem autonomia para
criar seu próprio repertório.

Esse processo é facilitado por urna metodologia centrada nas experiências que
o professor e os alunos elaboram em conjunto, buscando a aprendizagem. Facilita
aos alunos a exposição de seus sentimentos, garantindo-lhes assim o
desenvolvimento e o relacionamento interpessoal. Estimula a curiosidade e a
autodisciplina. Capacita o aluno a adaptar-se a novas situações problemáticas do
futuro, por meio de uma aprendizagem significativa.

A tendência escolanovista privilegia a auto-avaliação, busca metas pessoais
desenvolvendo a valorização pessoal, que facilita a aprendizagem; quanto à escola,
tem um clima favorável para o autodesenvolvimento, para a auto-reaiização e para
a autonomia do aluno.
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1.3 ABORDAGEM TECNICISTA

Essa tendência, com base no positivismo, vê o aluno como um espectador frente
à realidade objetiva, um aprendiz por meio de estimulo e reforço, exigindo respostas
prontas e corretas. Desse modo, o aluno torna-se condicionado e acrítico.

Por sua vez, o professor, elo entre o aluno e o saber, transmite e reproduz o
conhecimento, utilizando-se de sistemas instrucionais; busca, no aluno,
comportamentos desejados, cornunicando-se com ele tecnicamente, garantindo a
eficácia da transmissão do conhecimento.

Nesse caso, a metodologia enfatiza a reprodução do conhecimento e a resposta
certa; a reprodução fiel do conteúdo, por meio de aulas expositivas e a repetição de
exercícios, é facilitada pela utilização de recursos audiovisuais.

Essa tendência visa ao produto, com tônica na informação e com ênfase na
memória e na reprovação. A avaliação é realizada no decorrer do processo, devido
aos objetivos intermediários, e também no final para verificar se os alunos adquiriram
os comportamentos desejados pela escola.

Portanto, a escola treina os alunos para a maquinando sistema social, sendo
competentes para o trabalho. É uma modeladora do comportamento humano, através
de técnicas.

ABORDAGENS INOVADORAS: UMA ALIANÇA POSSÍVEL

1.4ABORDAGEM SISTÊMICA ou HOLÍSTICA ou ECOLÓGICA

Essa abordagem considera o aluno um ser complexo e coletivo, único e valioso,
que precisa de oportunidades para desenvolver todas as inteligências, atingindo os
lados do cérebro. Centro da educação e autônomo, o aluno torna-se produtor de
conhecimento, conectado à vida. comprometido com a ecologia e defensor da Terra.

O professor passa a ser um aprendiz junto com o aluno. Buscam, juntos, a
consolidação de um novo paradigma. Reconhecem que é necessária uma profunda
mudança de percepção e de pensamento. O professor supera a visão fragmentada
do conhecimento. Busca razões pedagógicas que desenvolvam razão, sensação,
sentimento e intuição, que estimulem a integração cultural e a visão planetária das
coisas. O professor atua com paixão e busca a grandeza de cada aluno. (BEHRENS,
2005). Lança mão, para isso, de uma metodologia ern que teoria e prática
complementem- se, interconectem- se, aproximem- se e busquem a visão do todo.
A metodologia propõe projetos criativos e transformadores que alcancem a
aprendizagem significativa e possibilitem as relações pessoais e interpessoais,
visando à busca da ética e da harmonia. Propõe, ainda, uma relação humana,
dinâmica e aberta que favoreça a espiritualidade, a justiça, a paz e o desenvolvimento
sustentado, além da responsabilidade com o planeta e com a vida.

Coerentemente com a metodologia, a avaliação visa ao processo e ao respeito
ao crescimento integral do aluno e está a serviço da construção do conhecimento e
da qualidade de vida. Permite ao aluno perceber seu crescimento durante o processo,
vendo o erro como informação importante para o seu desenvolvimento. Desafia o
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aluno a encontrar novas respostas, a pesquisar outras possibilidades, a buscar novas
soluções, sempre em parceria com seus colegas e professores. Levar o ser humano
a recuperar a visão do todo, vivendo como um cidadão do mundo, deve ser a
prioridade da escola, que deve, também, recuperar o equilíbrio entre razão e emoção
e procurar desenvolver a ética na ciência, cuidando da vida de todos os seres, não
apenas da vida humana.

1.5 ABORDAGEM PROGRESSISTA

A abordagem progressista considera o aluno um sujeito autônomo que organiza
sua própria experiência e constrói conhecimento em interação com o mundo e com
o outro. É crítico e ativo, autoconfíante, de ação reflexiva.

O professor encoraja o aluno a explorar seus sentimentos e a buscar o pensamento
divergente como parte do processo de ensino. Busca uma prática pedagógica
transformadora, fazendo a mediação entre o saber pronto e a produção do
conhecimento. É um líder ético que instrumentaliza os alunos para a inserção social.
Respeita os alunos como construtores de suas próprias histórias, liberta-os, abre-
lhes os olhos e torna-os conscientes de opção.

Essa abordagem pede urna metodologia dinâmica, com ênfase no aprender e na
ação libertadora e democrática. Contemplaurna abordagem dialética ação/reflexão/
ação. Permite integração das faixas etárias.

A avaliação contínua, processual e transformadora preocupa-se com o
desempenho do indivíduo em termos de potencial. Não é punitiva e permite a auto-
avaliação e a avaliação grupai, cujos critérios são compostos pelos alunos e
professores. Assim, na crença de que há muitos caminhos para o ensino, a escola é
uma estrutura flexível. Exalta o indivíduo e a sociedade, a liberdade e a
responsabilidade, a singularidade e a interdependência, o mistério e a clareza, a
tradição e a inovação. Tem como função social ser politizada e politízadora.

1.6 ABORDAGEM ENSINO COM PESQUISA

Nesta abordagem, a pesquisa possibilita ao aluno ler, refletir e produzir
conhecimento; o aluno atua, argumenta, problematiza e busca consenso nas
discussões.

Um aluno com essas características precisa de um professor timoneiro,
catalisador e facilitador, que instigue o aluno a pesquisar, a expressar-se de maneira
fundamentada e a exercitar o questionamento. Um professor que torne o aluno co-
responsável pela aprendizagem, em grupo e individualmente. Contribui para a
produção da ciência e da tecnologia. Freire {1996, p. 32), ressalta que

Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que-fazeres se encontram
um no corpo do outro. Enquanto ensino continuo buscando, re-procurancio. Ensino
porque busco, porque indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para consta-
tar, constatando, intervenho, intervindo educo e me educo. Pesquiso para conhecer
o que anda não conheço e comunicar ou anunciar a novidade.
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Para que isto se torne possível, faz-se necessária uma metodologia que ultrapasse
o ensino livresco e incentive a busca de conhecimento crítico e reflexivo, que leve
a autonomia e prove a capacidade de problematizar, investigar, refletir e sistematizar
o conhecimento. Proporcione, enfim, o conhecimento dentro e fora da sala.

Contínua, processual e participativa, a avaliação acompanha os alunos em
projetos de pesquisa. Professores e alunos sabem bem seus papéis no processo. A
prova teórica pode ser aplicada, mas é apenas parte da avaliação como um todo,
que avalia o envolvimento, a participação, a produção, o progresso, a caminhada e
a qualidade do processo educativo.

A escola é um espaço iluminado, colorido, arejado, confortável, que proporciona
privacidade, interação, e atividades calmas e fartas; é um espaço produtivo, que
oferece formação geral e preparação para o uso de tecnologia, desenvolvimento de
capacidades cognitivas operativas, formação para a cidadania. Deve ser um
ambiente inovador, transformador e participativo, que favoreça a produção de
conhecimento.

«*

PROTAGONISTAS E CENÁRIOS

í.7 O ALUNO

Cada aluno vivência e participa da aula de forma diferente, e isto depende,
entre outras variantes, do que o aluno ouve, relaciona com seu conhecimento prévio
e compreende; da sua capacidade de concentração naquele momento; de seu humor;
da forma como se sentiu motivado, ou ainda, como enfatiza Gardner (1995), de
acordo com o seu tipo de inteligência. Percebe-se, assim que, por rnais que a aula
esteja maravilhosa e seja seguida por exercícios de fixação bem planejados, não há
garantia de que todos os alunos efetivamente aprendam a lição. A recepção por
parte dos alunos não é padronizada, mas a forma como a aula é aplicada, sim. Não
é difícil imaginar o que significa, para um aluno, ter de ficar sentado quatro ou
cinco horas numa sala de aula, quando ele tem inteligência cinestésica, isto é, tem
habilidade para resolver problemas e chegar ao conhecimento, utilizando seu coipo,
através de movimentos ou de sua expressão corporal.

1.8 O PROFESSOR

Nada melhor para compreender o papel do docente na construção do
conhecimento do que olhar pelas lentes do aluno. Sabe-se que alguns professores
ainda se utilizam de urna metodologia reprodutiva, isto é, apenas cumprem conteúdos
estabelecidos pela organização onde trabalham. Este processo pedagógico era aceito
pelo aluno que foi acostumado a receber passivamente o conteúdo, sem questionar
o professor; um método que dificultava o processo de ensino e aprendizagem dos
alunos que precisavam fazer parte da construção do conhecimento e "aprender a
aprender". Behrens (1996), afirma que "as dificuldades para alterar o papel do
professor apresentam-se além da sua vontade própria, mas advêm de uma bagagem
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na sua formação, que não autorizou criar coisas novas e alçar vôos mais
desafiadores"

Porém, sabe-se que "estes professores", segundo Demo (1994) que objetivam
reprodução, cópia e repetição, estão fadados a estar fora do mercado de trabalho
em pouco tempo. Para mudar esse quadro, cabe ao professor buscar, dia-a-dia,
encontrar prazer naquilo que faz. De acordo com Assmann (2003, p.34),

Rubem Alves costuma dizer que educar tem tudo a ver com sedução. Segundo ele,
educador/a é quem consegue desfazer as resistências ao prazer do conhecimento.
Seduzir 'o quê'? Ora, para um saber/sabor. Portanto, para o conhecimento como
fruição. Mas é importante frisar igualmente o "para quem', porque pedagogia é en-
cantar-se e seduzir-se reciprocamente com experiências de aprendizagem. Nos do-
centes deve tornar-se visível o gozo de estar colaborando com essa coisa estupenda
que é possibilitar e incrementar na esfera sociocultural, que se reflete diretamente
na esfera biológica - união profunda entre processos vitais e processos de conheci-
mento,

O professor deve lembrar-se de que não sabe tudo e que, a cada dia, tem a
oportunidade de aprender também. Ao acreditar que é o único detentor de todo o
conhecimento, estreita e limita seu foco e, conseqüentemente, o de seus alunos.
Assim, uma qualidade é essencial ao educador: a humildade de reconhecer suas
limitações e sua ignorância. Segundo Popper (1 982, p. 57),

Quanto mais aprendemos sobre o mundo, quanto mais profundo nosso conhecimen-
to, mais específico, consciente e articulado será nosso conhecimento do que ignora-
mos - o conhecimento da nossa ignorância. Essa, de fato, é a principal fonte de
nossa ignorância: o fato de que nosso conhecimento só pode ser finito, mas nossa
ignorância deve necessariamente ser infinita.

Perrenoud (2000, p. 38) também enfatiza esta questão ao declarar que

A paixão pessoal não basta, se o professor não for capaz de estabelecer uma cumpli-
cidade e uma solidariedade verossímeis na busca do conhecimento. Ele deve buscar
com seus alunos, mesmo que esteja um pouco adiantado, renunciando a defender a
imagem do professor que "sabe tudo", aceitando mostrar suas próprias divagaçoes e
ignoràncias, não ceítendo à tentação de interpretar a comédia do domínio, não colo-
cando sempre o conhecimento ao lado da razão, da preparação do futuro e do êxito.

Se o professor se coloca de maneira impassível diante do conhecimento que se
propõe a ensinar, não pode esperar que haja vibração em seus alunos. Cabe ao
professor a missão de iniciar o aluno na prática de examinar criticamente as
informações recebidas e não apenas aceitá-las como verdades.

A

1.9A METODOLOGIA

Ao apresentar um conteúdo, o professor não deve colocá-lo como pronto,
acabado e verdadeiro, mas sim propor questões e gerir discussões que busquem
respostas, ensinando ao aluno o quanto é essencial que ele saiba argumentar suas
posições e suas idéias.

Neste aspecto, Popper (1996, p. 57) defende que aprendemos muito sobre as
nossas próprias opiniões e também sobre as que pretendemos entender quando nos
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empenhamos para chegar a um entendimento sobre elas. Assim, para ele, a ortodoxia
é a morte do conhecimento, pois o aumento do conhecimento depende
exclusivamente da existência da discordância que acaba por levar a discussões, a
argumentações e a críticas mútuas que só podem enriquecer as partes envolvidas
no processo. Popper (1996, p. 57), ao formular o mito do contexto, que ele assim
define: "A existência de uma discussão racional e produtiva é impossível, a menos
que os participantes partilhem um contexto comum de pressupostos básicos ou,
pelo rnenos, tenham acordado em semelhante contexto em vista da discussão",
defende uma tese contrária:

Uma discussão entre pessoas que compartilham várias opiniões tem poucas proba-
bilidades de vir a ser proveitosa, ainda que possa ser agradável: enquanto uma dis-
cussão entre contextos bastante díspares pode ser extremamente proveitosa, ainda
que, por vezes, possa ser muito difícil e, talvez, não tão agradável (possamos embo-
ra aprender a apreciá-la).

Assim, uma discussão será tanto mais proveitosa quanto mais capazes forem os
participantes de aprender com ela, pois tendo suas opiniões abaladas, foram
obrigados a pensar respostas novas. A fecundidade neste processo depende, quase
exclusivamente, da lacuna entre as opiniões dos participantes e quanto maior ela
for, mais proveitosa terá sido a discussão e maior terá sido o conhecimento dela
suscitado. Hargreaves (2004, p.40), lembra ainda que

O ensino para a sociedade do conhecimento atual é tecnicamente mais complexo e
mais abrangente do que jamais foi, e tem como referência uma base de pesquisa e
experiências sobre o ensino eficaz, que está sempre mudando e se ampliando. Os
professores de hoje, portanto, precisam estar comprometidos e permanentemente
engajados na busca, no aprimoramento, no auto-acompanhamento e na análise de
sua própria aprendizagem profissional.

Desta forma, os professores devem se comprometer com uma aprendizagem
em que todos os alunos se envolvam de fato e busquem um desempenho elevado,
criando conhecimentos e aplicando-os aos problemas que vão surgindo.

1.10 A AVALIAÇÃO

A avaliação da aprendizagem escolar é um dos temas mais polêmicos com relação
ao ensino, hoje. O conceito de avaliação como simples constatação do nível de
aprendizagem do aluno vem sendo substituído por práticas muito menos inibidoras
e positivistas, como a verificação de atividades contínuas, tendo em vista não apenas
o resultado final, mas o processo como um todo.

A avaliação não é tão somente uma análise da análise. Avaliar não é buscar uma
via medíocre, que unifique os contrários; não é excluir, escolher um entre dois
termos alternativos; nem tampouco uma prática punitiva. Não é urna ferramenta
que indica o que o aluno não aprendeu ou estudou. Não basta querer fazer bem,
não basta apostar que o outro chegará lá, ainda é preciso agir com ele. Avaliar é
verificar se o professor inferiu de forma significativa, considerando de onde o
aluno partiu e até onde conseguiu chegar.
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1.11 A ESCOLA

A escola é um espaço social instituído nas diferenças onde deveriam ser
ensinados conteúdos que viabilizassem respostas às necessidades práticas da vida
e onde, principalmente, se buscasse uma formação humana plena. Sob este ponto
de vista, Perrenoud (2000, p. 14) defende que o preparo para a vida não propõe
situações sob medida, nem se pode prever as dificuldades como acontece no contexto
da escola. Assim, esta formação comporta variadas dimensões, entre elas a ética, a
política, o social; enfim, tudo o que tem a ver com o desenvolvimento material e
espiritual do indivíduo, na sociedade. A educação, para ser completa, deve interferir
sobre todas essas dimensões. O conhecimento teórico e os saberes práticos são
imprescindíveis para ajudar a humanidade a responder às demandas da vida
pragmática, a gerar o conhecimento, a produzir e expandir as bases materiais.

2. TRANSIÇÃO PARADIGMÁTICA

Segundo Behrens (2005), as três primeiras abordagens (tradicional, escolanovista
e tecnicista), conservadoras, enfatizam a reprodução do conhecimento. As demais
(sistêmica, progressista e ensino com pesquisa), inovadoras, enfatizam a produção
do conhecimento.

Moraes (l 997) afirma que o pensamento newtoniano-cartesiano, muito arraigado
em toda a sociedade, manifesta-se com mais força na área educativa, em todos os
níveis. Teoricamente, a maioria dos educadores vive o novo paradigma., É uma
teoria encantadora e adequada aos nossos tempos, sob a qual acontecem calorosas
discussões. Entretanto, a prática continua conservadora - não acontece a práxis!

Uma transição paradigmática não acontece com unanimidade. Há os que apoiam,
mas há os que se opõem, pois envolve outros fatores políticos, religiosos,
econômicos, além dos valores educacionais. Giroux (1997, p. 162) afirma que

Num sentido mais arnplo, os professores como intelectuais devem ser vistos em
termos dos interesses políticos e ideológicos que estruturam a natureza do discurso,
relações sociais em sala de aula e valores que eles legitimam em sua atividade de
ensino. Com esta perspectiva em mente, gostaria de concluir que os professores
deveriam se tornar intelectuais transformadores se quiserem educar os estudantes
para serem cidadãos ativos e críticos. Essencial para a categoria de intelectual trans-
formador é a necessidade de tornar o pedagógico mais político e o político mais
pedagógico.

A sociedade do conhecimento já existe, mas para poucos. Para a maioria
prevalece a produção em massa, a reprodução do conhecimento. Os excluídos
economicamente são também excluídos da sociedade do conhecimento.

Algumas instituições de ensino, incluindo universidades, priorizam a pesquisa
e a extensão. O conhecimento produzido não permanece enclausurado nas
bibliotecas, mas é empregado para o bem da sociedade.
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2.1 POSICIONAMENTO SOBRE O AVANÇO PARADIGMÁTICO

As abordagens, também denominadas paradigmas, não são puras: há elementos
dos paradigmas conservadores que interagem com elementos dos paradigmas
inovadores. O perigo acontece quando os paradigmas conservadores prevalecem e
estagnam os processos de ensino e aprendizagem inovadores.

E preciso refletir sobre práticas nas quais o conservadorismo está cristalizado e
prevalece: se se faz a crítica aos modelos conservadores, o que determina a
dificuldade de se fazer a transição paradigmática? Que elementos impedem a
mudança? Citam-se, por exemplo, a insegurança, o medo, a desinformação, a
acomodação dos educadores e das escolas e as condições financeiras, além dos
fatores econômico e político. Arroyo (2005, p. 45) argumenta que

Essa tendência a segmentar os processos educativos terminou por segmentar os pro-
fissionais da escola e sua formação. Na base de todo esse reparto de responsabilida-
des está uma visão segmentada do ser humano. Quando (racionamos o ser humano,
umas dimensões adquirem maior relevância do que outras em sua formação. Algu-
mas ficam esqueeidas ou secundarizadas. A formação das competências e habilida-
des e do domínio dos saberes escolares ocupa a maior parte das energias e dos
tempos de docentes e alunos. A formação da condição ética, por exemplo, foi margi-
nalizada e, com ela, a formação estética, da emoção, da memória, da identidade e da
cultura.

Mudar é muito trabalhoso e desgastante para as escolas e para os educadores,
pois exige estudo constante e novas práticas. Além disso, não há tempo e não sobram
recursos financeiros para investir em formação permanente. O elemento mais
crítico é a falta de vontade política. Parece existir interesse do sistema ern manter
um exército de analfabetos que, além de constituir mão-de-obra barata, acomodada
e acrítica, elege os políticos que mantêm a continuidade da situação.

2.2CONSIDERAÇÕES FINAIS

O modo, como a escola funciona, ainda é muito tradicional: disciplinas isoladas,
conhecimento fragmentado, reprodução da cultura, conhecimento pronto e acabado,
metodologia baseada no método indutivo, privilégio da lógica, da seqüencíação e
da ordenação de conteúdos.

A educação precisa compreender que o conhecimento é produzido por um
processo constante de evolução/ruptura/crise/avanços/retrocessos e ninguém jamais
pode se achar o "dono da verdade". O conhecimento, sendo provisório e relativo,
nos chama à mudança contínua. Zabala (2002, p. 58) enfatiza que

Seja no âmbito social, interpessoal ou profissional, as competências que se pretende
desenvolver na pessoa abrangem o conhecimento e a atuação na complexidade. [...]
Intervir na sociedade, participar de sua gestão, exercer a democracia, atuar para
transformar, viver em unia cultura solidária, respeitar os demais, defender os mais
fracos, responsabilizar-se pelos demais seres humanos, compreender a si mesmo, às
demais pessoas e ao mundo social e natural, adaptar-se às mudanças, aprender a
aprender, etc., tudo isso torna necessário dispor de instrumentos conceituais,
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procedimentais e aliludinais capazes de responder a situações que se movem sem-
pre no terreno da complexidade.

As teorias científicas são esforços de aproximação à verdade, mas jamais pontos
de vista últimos ou definitivos: isso exige criar na escola um espírito de modéstia
intelectual. Assim, os professores serão menos dogmáticos e as aulas menos
autoritárias.

Deve-se, também, cultivar um espírito de inter-relação, de interajuda que, por
vezes, recebe o nome de interdisciplinaridade (espírito que nos leva a dizer "não é
minha ciência, isolada, que dá conta de explicar o mundo").

A educação está assentada numa base positivista (o professor pensa que sabe,
conhece a verdade e a ensina aos alunos que não sabem). As avaliações são feitas
de modo que se possa "descobrir" se o aluno chegou ou não à verdade; por isso, a
ênfase em fazê-lo "decorar", em vez de "refletir", e de "copiar" em vez de "criar".

De acordo com Sullivan (2004, p. 32), para entrar na discussão de uma visão
transformadora da educação, é necessário ter muito claro que ela envolverá uma
diversidade de elementos e de movimentos da educação contemporânea. Vive-se
em um período da história em que há violentos processos de mudança que nos
desafiam em todos os planos. Nossa responsabilidade é a de estarmos totalmente
envolvidos por esta transformação e termos influência na direção que ela vai tomar.
Temos a responsabilidade de cuidar de nosso planeta e lembrar que todos os
empreendimentos educacionais devem ser julgados de acordo com a magnitude
desta tarefa - um desafio para todas as áreas da educação. É nossa responsabilidade
educar para sobreviver, para criticar e para criar. Sullivan (2004, p. 57) lembra
ainda que

A educação contemporânea sofre profundamente com o eclipse da dimensão espiri-
tual de nosso mundo c universo. Esta dimensão refere-se as energias, essências e
partes de nós que existiam antes e existirão depois da desintegração do nosso corpo.
A diversidade é um dos ingredientes necessários à espiritualidade saudável e quan-
do observamos as coisas em sua diversidade, precisamos ir além da superfície das
diferenças para apreciar a interioridade profunda de toda criação. Precisamos de
uma espiritualidade cujo aleance e magnitude nos despertem para o esplendor e a
felicidade do universo. Precisamos de uma espiritualidade encantada, que nos des-
perte para a dimensão fantástica de nossa experiência dentro desse grande mistério
no qual nascemos.

Compartilhamos urn momento único da história e temos o dever de captar o
sentido da vida celebrando sua plenitude no tempo e no espaço. A celebração é
parte essencial do ritual da vida. É primordial que, como indivíduos do novo milênio,
nos lembremos de que estamos diante de uma obra numinosa. É uma felicidade
fazer parte dessa grandeza.

Pequenas ações podem iniciar algumas mudanças, principalmente se tivermos
o firme propósito de ver a realidade, questioná-la e sugerir com ações, novas
reconstruções, sempre almejando um mundo mais lícito e solidário, ou, para usar
uma expressão popperiana, "um mundo melhor".
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Text Box
Fonte: Athena, n. 8, p. 55-68, jan/jun. 2007.




