Tendências

ticas e questões a ela relacionadas, acaba sendo inviável a realização de um
diálogo coerente e significativo. Já é
difícil imaginar todos os envolvidos na
questão sentados ao redor de uma mesa para discutir o assunto. Pior ainda
c ter a esperança de que uns ouçam os
outros.
De qualquer maneira, esse é um tema que nós deveríamos tentar debater,
pelo menos em termos locais. As discussões devem ser claras, diretas, sem
clichês c focadas no âmago do problema: o que acontece (ou não) na cabeça das crianças como conseqüência da
instrução.
É possível afirmar que existem
quatro escolas de pensamento com diferentes idéias sobre o que deveria ser
a essência geral da educação no século
21. Cada uma faz uma pergunta diferente sobre o que os garotos sabem ou
podem fazer. Vamos analisá-las.

al, principalmente aquelas que ainda
não foram relacionadas. Por outro lado, isso requer que os alunos desenvolvam uma forma de organizar o conhecimento de tal maneira que tudo que
eles aprendam faça parte de uma simples, compreensível c sistematicamente
integrada estrutura de conhecimento.
O currículo usado em praticamente
todas as escolas e faculdades americanas desde 1893 não prove e nem prevê
essa estrutura. Tampouco promove interdisciplinaridades, problemas, projetos, cursos avançados, intercâmbios ou
qualquer outra tentativa de reforma.
Os diversos campos de estudos geralmente são paralelos, interseccionais
ou sobrepostos, mas não há um esforço de uni-los para construir um todo.
Isso significa que a ferramenta básica
que os alunos precisam para desenvolver a criatividade frente ao desconhecido está sendo ignorada.

Uma rápida examinada nos padrões estabelecidos para a educação
deixa claro que esta última escola tem
poucos adeptos. Muito se fala a respeito da necessidade de os alunos realizarem processos cognitivos avançados,
mas ao observar os métodos utilizados hoje, fica fácil provar que isso não
ocorre.
O que é preciso, se os estudantes
estiverem dispostos a se adaptar para
sobreviver ao futuro incerto, é a habilidade de gerar novos conhecimentos
em escala gigantesca. Essa capacidade requer o descobrimento de relações
entre as diversas partes do mundo re22
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Há mais de cem anos, o estudo
dos mesmos conteúdos c disciplinas
rege a rotina diária de milhões de estudantes. A academia continua determinada a fragmentar a realidade
c a estudar separadamente esses pedaços, sem se preocupar tom o fato
de que eles são apenas partes, e sem
respeitar o fato óbvio de que o todo
é muito maior do que a soma desses
fragmentos. E essa é a receita perfeita para urna verdadeira catástrofe social.
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