
necessidade do uso de sím-
bolos acompanha o homem
desde os seus primórdios.

Seja para registrar os latos
do cotidiano da vida rupestre nas pare-
des de uma caverna, seja para dar um
aviso importante como "Perigo: lixo ra-
dioativo", um símbolo sempre trará con-
sigo uma mensagem da forma mais di-
reta possível.

Dos símbolos surgiram os objetos
de poder nas sociedades primitivas, os
quais representavam a interação do ho-
mem com o meio. O ser humano resga-
tou sua força por meio de cajados, escu-
dos, cocarés, mantos, coroas, brasões e
até mesmo cruzes de diferentes épocas
e estilos. Não importa a estética, e sim o
significado por detrás da forma.

Animais também simbolizavam as
qualidades c valores a serem trabalhados
no decorrer do caminho dos homens.
Tribos indígenas da América do Norte,
como Choctaw e Cherokee, agrupavam
seus integrantes de acordo com sua for-
ma de agir e pensar, formando clãs que
eram representados por animais sagra-
dos. A águia representava o espírito; o al-
ce, a energia. O clã do urso era forma-
do pelas pessoas mais introspectivas, e
o clã da borboleta ensinava sobre a ar-
te da transformação... bastante sugesti-
vo, não?

Interessante, também, era o fato de
que o próprio indivíduo decidia quan-
do migrar de um clã para outro, na bus-
ca pelo equilíbrio entre o "lado luz" c
o "lado sombra" dos integrantes de ca-

da clã e de si mesmo.'Assim, trazia pa-
ra si o aprendizado por meio do coleti-
vo. Os símbolos e objetos que mais lhe
fossem significativos eram coleciona-
dos; quando vários símbolos eram reu-
nidos em um único objeto de poder, os
índios construíam o que chamavam de
"totem". O objetivo era transformar co-
nhecimento cm sabedoria. Quando isso
acontecia, o aprendiz finalmente era no-
meado chefe do clã com o qual mais se
identificava e, um dia, poderia chegar a
ser o chefe da tribo.

Mais tarde, quando o homem domi-
nou a arte de moldar metais, percebeu a
praticidade de forjar símbolos para mar-
car seus pertences. A ferro c fogo eram
demarcadas as moedas, os escudos, as
correspondências, as riquezas e até os
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animais dos nobres, dos senhores feu-
dais, da igreja c da corte.

Nos dias de hoje, faz-se necessário
o registro das marcas utilizadas por in-
dústrias e empresas para que não se ti-
re vantagem comercial desses símbolos,
que muitas vezes nos remetem a valores
como qualidade, tradição e confiança. O
que seria das franquias se não construís-
sem um bom conceito em relação às su-
as marcas?

Atualmente já não nos damos conta
de quantos símbolos, ou mesmo marcas,
fazem parte de nossas vidas, e da impor-
tância deles para a construção dos mui-
los conceitos que trazemos em nossas ba-
gagens. Conceitos estes que, na figura de
mestres que somos, devemos transmitir
da maneira mais sincera possível aos que
se espelham em nossa sabedoria. Sejamos
nós do clã da matemática, da química ou
da biologia, somos, antes de tudo, os mes-
tres detentores do conhecimento; os che-
fes responsáveis pela formação de indiví-
duos que contribuem para o bem-estar do
coletivo. Afinal, o que eu represento para
meus alunos? Sc fossem me homenage-
ar com um totem, o que colocariam nele?
Apenas livros c números?

QUALIDADES INDIVIDUAIS
Tão importante quanto conhecer o des-
tino final de uma trilha c saber onde ela
começa. Fazer uma avaliação qualitati-
va da bagagem dos seus aprendizes po-
de assegurar mais conforto no decorrer
da caminhada. Esteja certo de que ca-
da guerreiro apresentará um potencial
específico; o caminho revelará as su-
as potencialidades, dificuldades c limi-
tes. Lembre-se de que será necessário sa-
ber esperar pelos mais lentos, dando a
eles especial atenção. Eles podem estar
no clã com o qual menos se identificam,
então faça uso de diversas linguagens c
metodologias. E nunca crie o subgrupo
dos "menos aptos", você estará cunhan-
do a marca da incapacidade na testa de-
les. Atenda-os de maneira gentil e indi-
vidual. Caberá a você fazer bom uso das
situações mais inusitadas, a fim de con-
duzi-los não apenas ao conhecimento,
mas à sabedoria. Quanto àqueles que já
estiverem lá na frente, sozinhos, qua-
se chegando... não se surpreenda se eles
trilharem o caminho melhor que você!

Em um grupo, as aptidões de cada
indivíduo se destacam de maneira natu-
ral. Afinal, qual guerreiro não gosta de
exibir suas qualidades? Caso você dese-
je tornar seus ensinamentos ainda mais
proveitosos, conheça a fundo o grupo
com o qual está trabalhando. Convoque,
sem cerimônias, a orientadora educacio-
nal de sua tribo e peça a ela que realize
testes de comunicação com seus discípu-
los. Você saberá se tem alunos visuais,
auditivos ou sincstcsicos.

Trazendo uni pouco desse conheci-
mento ancestral para o nosso próprio be-
nefício, seria muito interessante que o
professor elaborasse dinâmicas que fizes-
sem com que os primeiros encontros com
a nova turma fossem mais agradáveis.
Como que uma espécie de "rito de inicia-
ção", onde todos se apresentassem, se sol-
tassem c compartilhassem um pouco de
si para com os colegas. Depois de entrosa-
dos, com certeza eles participariam mais
das brincadeiras. Não se esqueça de que
é de extrema importância estabelecer as
regras do jogo antes de se jogar! Um bom
código de ética fará muito bem para a re-
lação professor-aluno.

Outra ferramenta muito proveitosa
no ensino da ética é a análise de alguns
casos para a emissão de juízo de valor,
com o intuito de elaborar debates sobre
temas polêmicos trazidos pelos jornais,
internet ou comentados pela socieda-
de. Assim como nas rodas indígenas, nas
primeiras vezes que convidarmos os estu-
dantes para julgar ou comentar sobre um
determinado tema eles não se mostrarão
muito à vontade. Com o passar do tempo,
certamente irão se expressar com maior
desenvoltura. Lembre-se de ter o devido
cuidado ético. É importante que a sala de
aula seja um prolongamento da casa do
aluno, onde haja o devido respeito de se
ouvir c de se falar na hora certa.

O professor desempenha um papel
muito importante na formação dos seus
alunos. Esse crédito que o mestre traz
junto à sociedade deve ser alimentado
e respeitado. Ensinar exige senso críti-
co, dedicação e muita pesquisa. Mais que
conhecimento, um professor deve trans-
mit ir alegria e esperança. Deve ser um
símbolo de mudança e de amadureci-
mento. Como todo indivíduo, o mestre
certamente t raz suas maiores aptidões
estampadas em seu sorriso e se iden-
tifica com clãs e valores que vão mui-
to além do conhecimento científico. O
amor pelo seu trabalho com certeza de-
veria ornamentar o topo do seu totem.
Então, professor... Qual é o símbolo de
poder que seus alunos reconhecem em
você? Qual a sua marca?

Os clãs costumavam sentar em cír-
culos, ao redor de uma grande foguei-
ra. As palavras do chefe eram sagradas.
Independentemente da situação, era ele
quem proferia a primeira e a última pa-
lavra. No mais, os discípulos comparti-
lhavam suas experiências e aprendiam
uns com os outros. Caso alguém desejas-
se criticar alguma atitude ou comporta-
mento, isso só poderia ser feito mediante
um objeto de poder chamado "bastão de
debate". Quem acusava segurava o bas-
tão c falava sem ser interrompido. Em
seguida, o bastão era passado para o acu-
sado, para que este pudesse se justificar
também sem interrupções. Acalmados
os ânimos, todo o grupo compartilhava
do tabaco em um único cachimbo, cha-
mado de forma muito compreensível de
"cachimbo da paz". O tabaco represen-
tava todas as relações entre os homens
e a natureza.

Tudo era féito conforme mandava o
código de ética da tribo. Desde os princí-
pios básicos até casos extremos, que po-
deriam fazer com que o indivíduo fos-
se exilado. Mesmo as regras dos jogos
e brincadeiras mais simples deveriam
obedecer ao código de ética. Quando al-
guém migrava de um clã para outro, ou
iniciava-se um novo clã na tribo, era de
praxe realizar ritos de iniciação. E pen-
sar que hoje classificamos esses povos
como primitivos...
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