
O advento do século XXI
trouxe consigo o desafio
de construir uma nova
concepção de educação,
tendo em vista o conflito
entre as demandas decor-
rentes da realidade deste
tempo e a ação educativa
desenvolvida ao longo do
século XX. A consciência da
complexidade de educar
no contexto atual aponta

para a superação da linearidade, das dicotomias e
fragmentações, para uma concepção multidimen-
sional, articulada e integrada dos conhecimentos
que se evidencie na ação pedagógica.

Sabe-se, hoje, que a ação educativa deve centrar-se
no desenvolvimento de competências e habilida-
des básicas que possibilitem a inserção e a presen-
ça na sociedade e na cultura. Deve instrumentalizar
para o enfrentamento de imprevistos e desafios,
para a construção de soluções inovadoras e origi-
nais, além de desenvolver a capacidade de continu-
ar aprendendo ao longo de toda a vida.

Teorias sobre os processos de aprendizagem subsi-
diam esse movimento de ressignificação da educa-
ção e indicam alternativas para o desenvolvimento
de ações educativas adequadas. Por outro lado,
a assimilação e incorporação dessas concepções
teóricas, a ponto de modificar a ação educativa,
pressupõem uma mudança de paradigma, ou seja,
a construção de uma nova concepção de aprendi-

zagem, desenvolvimento, educação e, consequen-
temente, de metodologia e prática pedagógica,
fundamentais para qualificar a educação segundo
os parâmetros atuais.

Observações da realidade apontam, no entanto,
uma incoerência entre a teoria e a prática no que
se refere às atuais concepções de aprendizagem e
à ação docente. Esta, em sua maioria, reflete quão
distante ainda se encontram o discurso, por vezes,
até bem assimilado, e a real convicção que funda-
menta a atuação cotidiana.

Os professores são oriundos de uma formação que
os habilitava fundamentalmente para recuperar
um conjunto de conhecimentos construídos fora
das escolas e do sistema educacional e transpô-los
para a prática de sala de aula de forma fragmenta-
da e descontextualizada. Esses mesmos professo-
res são convocados a agir a partir de uma visão de
conhecimento como possibilidade de apreensão
dos objetos em seu contexto, sua complexidade,
seu conjunto. Agir a partir dessa visão demanda a
utilização de métodos que permitam estabelecer
as relações mútuas e as influências recíprocas entre



as partes e o todo: um desafio de proporções gigan-
tescas e cuja superação depende diretamente da
formação dos professores.

Há um reconhecimento crescente e perceptível da
necessidade dessa formação, mas, geralmente, ele
vem acompanhado de estratégias equivocadas. Na
intenção de formar os professores para essa con-
cepção e prática, são oferecidas oportunidades
variadas, como seminários, congressos, palestras,
leituras, porém baseadas nos mesmos paradig-
mas de ensino e aprendizagem que se pretende
ver superados em sala de aula. Almeja-se que os
professores sejam capazes de desenvolver ações
pedagógicas fundamentadas em construção do
conhecimento, contextualização, aprendizagem
significativa, transdisciplinaridade, protagonismo
do aprendiz, ação-reflexão-ação, pesquisa e traba-
lho em equipe.

Mas as oportunidades que lhes são oferecidas são
de "aula expositiva", informações esporádicas e
desarticuladas sobre questões pontuais. E, a partir
dessas experiências, se lhes outorga a responsabi-
lidade de realizar a transposição para sua prática.
No entanto, essa é uma ação que se torna possível
apenas se também ele for protagonista e constru-
tor do novo conhecimento sobre seu próprio saber.
Paradoxalmente, portanto, a realidade mostra que
o professor não vivência a prática educativa que se
pretende que ele exerça; ao contrário, suas experi-
ências de formação continuada reforçam, porque
repetem, as concepções adquiridas ao longo de sua
vida profissional.

Os referenciais teóricos sobre gênese do conheci-
mento, desenvolvimento e aprendizagem não se
restringem aos alunos; aplicam-se a todo e qualquer
sujeito aprendiz. Por conseguinte, os efeitos das es-
tratégias metodológicas utilizadas na formação dos
professores apresentam os mesmos resultados e
confirmam Vygotsky, quando afirma:

A experiência pedagógica ensina-nos, não menos
que a investigação teórica, que o ensino d/reto dos
conceitos é de fato impossível e pedagogicamente
infrutífero. Aquele que "insiste em seguir esse cami-
nho em geral não conseguirá mais que uma assimi-

lação irrefíetida de palavras, um simples verbalismo,
que simula e imita os conceitos correspondentes
(...), mas que de fato encobre um vazio. Em tais ca-
sos, o sujeito que aprende não adquire conceitos,
mas palavras: assimila mais com a memória que
com o pensamento e mostra-se impotente perante
toda tentativa de empregar com sentido os conhe-
cimentos assimilados.

Assim, as teorias afirmam, e a realidade demonstra
que, por mais que se estabeleçam novos referen-
ciais teóricos e se redesenhem projetos e planos
educacionais, para que eles se efetivem, é urgente
e imprescindível uma formação adequada dos pro-
fessores, fundamentada nessas mesmas teorias e
coerentes com os seus pressupostos.

Esse talvez seja, hoje, o maior desafio para a educa-
ção no país. Enquanto os educadores gestores, res-
ponsáveis pela capacitação do corpo docente, não
forem capazes de superar suas próprias concep-
ções, de transpor a simples assimilação do discurso,
de reconhecer que seus professores são aprendizes
e utilizar, com eles, o que se exige que eles utilizem
com os alunos, não atingirão os resultados almeja-
dos. E os alunos continuarão a ser os grandes pre-
judicados, porque são educados numa perspectiva
inadequada para seu mundo e seu tempo!

O momento desafia a todos, professores, educado-
res e gestores, para que revejam suas concepções e
renovem suas práticas educativas em busca da ne-
cessária mudança na educação. •
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