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Como educar em tempos de crise? Como transmitir conhecimentos e valores para as novas 
gerações num mundo turbulento em que trajetórias profissionais são questionadas e as 
verdades absolutas não se sustentam?  
 
Esta semana estamos comemorando os 100 anos de uma tia-avó, Tia Guiô, que foi professora. 
Ela e sua irmã Brites ensinaram gerações de alunos, que atravessaram a crise de 1929, a 
Revolução de 1932 e a Segunda Guerra Mundial. No livro de Eclea Bose, "Memória e 
Sociedade", encontramos os depoimentos das irmãs, descrevendo a relação com os alunos, o 
conhecimento de suas realidades familiares, o transmitir valores, conhecimentos que 
extrapolavam em muito o cotidiano das salas de aula. Suas experiências de vida me ajudam a 
pensar a relação professor/aluno e o processo de aprendizagem em tempos de crise.  
 
A queda de inscrições no vestibular da Fuvest, que teve o seu menor número em dez anos, 
levantou questões importantes sobre o modelo educacional brasileiro. Segundo os dados 
divulgados, 138.242 candidatos se inscreveram para a primeira fase do exame, que seleciona 
os alunos para a Universidade de São Paulo (USP). Este número é comparável às inscrições de 
1997. Os depoimentos de especialistas apontam como uma das explicações o fato de que, nos 
últimos dez anos, o número de vagas no ensino superior público e privado cresceu mais de 
200%, enquanto a quantidade de alunos que ingressam e finalizam o ensino médio diminuiu.  
 
Os investimentos públicos no ensino médio permanecem estagnados no mesmo patamar que 
estavam em 2000, segundo dados do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (Inep) do 
Ministério da Educação (MEC). Os recursos destinados ao ensino superior têm aumentado, não 
só por parte do Estado, mas também da iniciativa privada. Isto se reflete no crescimento do 
número de vagas no vestibular, que não encontram demanda nos alunos egressos do ensino 
médio. A busca por uma inserção mais rápida no mercado de trabalho se sobrepõe ao projeto 
de cursar uma faculdade, de uma carreira profissional com maior alcance.  
 
Qual seria o projeto pedagógico para atrair a juventude para um ambiente de aprendizagem? 
Como transmitir conhecimentos que façam sentido para o seu projeto profissional, que lhe 
permitam sonhar com um futuro diferente? Como posicionar a relação professor/aluno, num 
mundo marcado pela crise, incertezas, desconfianças?  
 
Os jovens hoje, com as suas diferenças em termos de classe social de origem, são impactados 
fortemente pela internet e têm interesse em tecnologia e comunicação.  
 
Neste sentido, o uso do ensino a distância, quando bem desenhado e implementado, tem sido 
pensado como alternativa para suprir parte das deficiências dos modelos mais tradicionais de 
educação.  
 
Em um modelo que já utilizamos para analisar a adoção do e-learning por adultos que fazem 
cursos profissionais em suas empresas (Vasconcellos e Fleury, 2007), quatro fatores são 
considerados chave, influenciando a adoção pela pessoa. São os seguintes: Utilidade 
percebida: qual a contribuição do curso para melhorar o seu desempenho no trabalho e para o 
seu projeto profissional?  
 
Facilidade de uso percebida: isto envolve a facilidade de uso, disponibilização de instruções, 
equipe de suporte para o uso das ferramentas.Características individuais: envolve a facilidade 
com informática, a idade, o grau de instrução da pessoa.  
 
Ambiente propício a aprendizagem: envolve o apoio recebido por parte dos instrutores, colegas 
e superiores no local de trabalho.  
 
Estes fatores se mostraram importantes para avaliar a eficácia dos projetos de e-learning em 
empresas e dão dicas para pensar o seu uso no projeto educacional de jovens.  
 



Mas, a meu ver, não consegue dar conta ainda de um aspecto fundamental do processo: a 
relação professor/aluno no processo de aprendizagem, uma relação delicada, que pode 
contribuir de forma tão significativa para o crescimento das pessoas como profissionais e como 
cidadãos. (Vão me acusar de professora à moda antiga, mas não acredito que as comunidades 
virtuais podem substituir esta relação.)  
 
Voltando aos 100 anos da Tia Guiô, observo como a história tocante dessas professoras, suas 
relações com os alunos num aprendizado para a vida, nos dá pistas importantes para pensar 
como formar as novas gerações para um mundo conturbado.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 20 nov. 2008, Primeiro Caderno, p. A3. 


