
Atitude

Formação e invenção do
professor no século 21

A
escola começou com alguns alunos ao redor do
professor, sem quadro-negro nem livros. Ao lon-
go dos séculos, essa estrutura evoluiu, mas sempre
centrada no mestre.

No século 21, o professor continuará sendo o centro do
processo pedagógico, mas de forma diferente: ele será o ma-
estro, o arquiteto, o engenheiro de um espetáculo composto
por milhões de alunos, espalhados pelo mundo inteiro, e usa-
rá os modernos equipamentos de teleinformática para
interagir com eles.

A revolução no equipamento pedagógico ocor-
rida nos últimos 20 anos está criando um novo
profissional, que vai continuar se chamando
professor, mas já não se encaixará no tipo
anterior. Por isso, o mais importante desafio
da educação contemporânea é formar o pro-
fessor. Mais ainda: é inventar um novo tipo
de professor.

Pelo lado dos equipamentos já disponí-
veis, o professor terá que se reformar, se rein-
ventar. Para ser um bom professor, ele precisa
oferecer o máximo de recursos a seus alu-
nos. Da mesma maneira que não se ima-
ginava, no século 20, um professor sem
quadro-negro, no século 21 não se
pode conceber um pro-
fessor que não utilize
os recursos moder-
nos que facilitam o
aprendizado, como
televisão, compu-
tador, vídeo, progra-
mação visual, informática.
O professor dos próximos anos deverá se
adaptar à evolução por que passam os equi-
pamentos pedagógicos.

Além disso, ele precisa se adaptar à no-
va dinâmica em que o conhecimento avança,
uma velocidade nunca ocorrida no passado. O
conteúdo que ele conhece e transmite exigirá uma
nova formação, porque o conhecimento hoje evolui
de maneira muito mais rápida. Há até pouco tempo,
o saber de um professor permanecia válido até sua
aposentadoria. O conhecimento durava e os equi-
pamentos eram os mesmos. Hoje, seu conheci-
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mento fica obsoleto muito rapidamente, e a teleinformática
oferece novos produtos a cada dia. No decorrer da sua vida
profissional, o professor passa por várias rupturas no domí-
nio dos equipamentos. Antes, o conhecimento e o equipa-
mento eram estoques adquiridos, agora são fluxos a serem
constantemente dominados, exigindo atualização perma-
nente.

Além da dinâmica do conhecimento e da modernidade
de equipamento, três elementos obrigam o professor a se re-
formar: a mente dos alunos - iniciados e viciados nos moni-

tores da televisão e dos computadores -, a ausência das fa-
mílias e a presença da mídia.

O aluno contemporâneo não é mais uma tabu-
la rasa, a ser escrita pelo professor. Desde a mais

tenra idade, ele aprende diariamente, rece-
be informações constantemente; quan-
do vai à escola, tem dados adicionais,
que se somam aos recebidos na véspe-
ra. O aprendizado ocorre dentro da es-

cola, com professor, e fora dela, com a
mídia. E esses dois setores raramente co-

laboram um com o outro. Na maior
parte dos casos, eles se opõem, se
negam, com a mídia se contrapon-
do ao que o professor ensina.

Tal dificuldade não seria tão
grave se o mundo moderno mantives-
se a tradição da família - especialmen-
te a mãe, os avós, os irmãos mais velhos
- participar da grande aventura do en-

sino. Mas a cada dia diminui essa in-
tegração.

A formação do professor
enfrenta, portanto, cinco de-
safios:
os novos equipamentos;

a dinâmica do conhecimento;
• a presença da mídia;

a ausência da família;
• o conhecimento precoce e a priori dos

alunos.
Por isso, nunca foi tão importante a forma-

ção do professor. M
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