
EDUCAÇÃO PARA O SÉCULO 21 
Filósofo co l omb iano Bernardo Toro, cr iador dos Códigos da Modern idade , 
fala com exclusividade aos leitores da Gestão Educacional 

elhorar a qualidade da 
educação como forma 
de construir uma socie-
dade mais igualitária 

e desenvolvida está entre os objeti-
vos de qualquer educador. E o filó-
sofo colombiano Bernardo Toro não 
é diferente. Com longos anos de mi-
litância a favor da de-
mocracia e cidadania 
na América Latina, 
ele reforça o grupo de 
pensadores que defen-
de que a escola do sé-
culo 21 deve aproxi-
mar-se da realidade 
social dos alunos, para fazê-los ob-
servar, criticar e formular ações pos-
síveis de serem executadas. Foi es-
sa a visão que ele levou para a TEdx 
Amazônia, evento que reuniu, em 
novembro, mais de 400 especialis-
tas de diversas áreas, em um au-
ditório f lutuante no Rio Negro, no 
Amazonas, para discutir sobre a qua-
lidade de vida no planeta. 

À frente de um programa de 

educação social e da Confederação 
Colombiana de ONGs, Toro foi o res-
ponsável pela criação dos Códigos da 
Modernidade, que são sete compe-
tências mínimas para uma eficiente 
participação produtiva. Formulados 
em Bogotá, em 1996, para um pro-
jeto de "Mobilização Social pa-

ra a Convivência, 
Democracia e Produti-
vidade", os códigos 
visam orientar pro-
fessores, gestores edu-
cacionais e pais de 
alunos na tomada de 
decisões para a me-

lhoria dos sistemas de ensino. Na 
época, mais de 20 mil instituições 
públicas e privadas participaram da 
ação e refletiram sobre os desafios da 
escola, com base em paradigmas de 
sustentabilidade. O projeto foi pro-
movido pela Fundação Social, enti-
dade em que o filósofo é vice-presi-
dente de relações públicas. 

Os Códigos da Modernidade são 
os seguintes: domínio da leitura e da 

escrita; capacidade de fazer cálculos 
e resolver problemas; capacidade de 
analisar, sintetizar e interpretar da-
dos, fatos e situações; capacidade de 
compreender e atuar em seu entor-
no social; receber criticamente as in-
formações dos meios de comunica-
ção; capacidade de localizar, acessar 
e usar melhor a informação acumu-
lada; e capacidade de planejar, traba-
lhar e decidir em grupo. 

Nesta entrevista à Gestão 
Educacional, Bernardo Toro fala so-
bre a aplicação de alguns dos códi-
gos na programação diária das esco-
las, os desafios das redes de ensino 
no Brasil e na Colômbia e a impor-
tância de estimular os alunos a de-
senvolverem o senso crítico e amplia-
rem a visão de mundo. 

Gestão Educacional: Quais pon-
tos positivos o senhor desta-
caria nos ensinos do Brasil e da 
Colômbia? 
Bernardo Toro: No Brasil, a qua-
lidade da universidade (com exce-
ções, claro) e a grande preocupação 
dos empresários com a educação. Na 
Colômbia, o reconhecimento da im-
portância da aprendizagem coope-
rativa, o que, nos últimos anos, têm 
melhorado bastante os sistemas de 
gestão da educação. No entanto, é 
preciso que a educação na América 
Latina se torne um problema do 
Estado e não dos governos, porque na 
educação não é possível obter resul-
tados em curto prazo. Todo proces-
so educativo a ser avaliado exige pe-
lo menos 20 anos de implementação 
e monitoramento. 

Gestão educacional: Na avalia-
ção do Pisa, em 2006, Brasil e 
Colômbia tiverem fraco desem-
penho nas provas de Leitura, 
Matemática e Ciências. Quais são 
os desafios desses países para 



garantir uma educação de melhor qualidade para 
a população? 
Toro: As provas do Pisa s implesmente estão conf i rman-
do algo que sabemos há mais de 20 anos. A diferença 
é que agora nós podemos observar os dados e compa-
rá-los com os dos países mais desenvolvidos. O proble-
ma maior não é exa tamente o resultado, mas o fato de 
não termos políticas nacionais e pactos sociais para re-
solver o problema. Não entendemos que se as crianças 
não sabem ler, escrever e têm dif iculdade na aprendi-
zagem, o problema não são as crianças ou jovens, mas 
nós adultos que estamos ao redor delas. Uma socieda-
de começa a melhorar a educação quando para de cul-
par o a luno pelo fracasso. Todas as pessoas (crianças, 
jovens ou adultos) podem aprender bem qualquer coisa 
se tiverem uma boa motivação e métodos apropriados. 
E somos nós adultos - educadores, pais, líderes sociais 
- que devemos prover essa motivação e esses métodos. 
Um bom professor é aquele que tem bons mecanismos 
de motivação e domina vários métodos de aprendiza-
gem. 

Gestão educacional: No Brasil, a taxa de analfabe-
tismo funcional chega a 20,3%. São mais de 37 mi-
lhões de pessoas que não conseguem interpretar 
um texto. De que forma isso interfere na democra-
cia e na formação de uma socieda-
de em que todos sejam participantes 
ativos? 
Toro: A linguagem tem três tradições 
distintas: fala, leitura e escrita. E toda a 
tradição pode existir sem a outra. Você 
pode falar muito bem uma língua, sem 
saber escrever nem ler. Pode ler e não 
saber falar nem escrever, como aconte-
ce com muitas pessoas que aprendem o 
inglês. Portanto, falar de "analfabeto", não é adequado 
porque ler ou escrever uma língua não é um sinal de in-
teligência. Não podemos confundir a inteligência com 
habilidades de escrever ou ler. Grandes reis ou governan-
tes do passado não sabiam ler nem escrever. É eviden-
te que a leitura e a escrita aumentam as possibilidades 
de participação de uma pessoa na sociedade: pode ler as 
instruções para o manuseio de máquinas e equipamen-
tos complexos, aumentar a sua visão de mundo por meio 
de livros e revistas, etc. Mas se a própria sociedade não 
tem mecanismos claros de participação e inclusão social, 
pode até ter altos níveis de alfabetização, mas viverá sem 
democracia. A leitura e escrita aumentam as possibilida-
des de participação, mas é a abundância e a qualidade das 
instituições democráticas que fazem uma verdadeira par-
ticipação e inclusão social. 

Gestão educacional: Qual a importância de as esco-
las estimularem o desenvolvimento do senso crítico 
dos alunos, inclusive das crianças? 

Toro: Formar o senso crítico significa aprender que a rea-
lidade que vemos e vivemos não é a única possível de exis-
tir, que é possível construir outras realidades. Também é 
poder compreender que cada um de nós é um observa-
dor diferente da realidade. Cada um vê o que vê e sente o 
que sente de acordo com seus paradigmas, crenças e me-
dos. Ninguém pode atribuir a verdade absoluta e, portan-
to, é necessário diálogo com os outros, que veem o mun-
do de forma diferente para fazer possível a dignidade de 
todos, ou seja, para estender os direitos humanos para 
todos. Esses são os fundamentos da convivência demo-
crática e da confiança social. Esse é o respeito, entendi-
do como o legítimo reconhecimento do outro, que é dife-
rente, mas tem o direito de ser tão digno quanto eu. Isso 
é o que devemos ensinar e aprender desde o berço até o 
final de nossas vidas. A construção da dignidade huma-
na é uma contínua inclusão de experiências pessoais e da 
própria história. 

Gestão Educacional: O mercado de trabalho e a 
própria sociedade em geral exigem que o indi-
víduo seja capaz de trabalhar em grupo e, por 
vezes, coordenar o trabalho de várias pessoas. 
Essa capacidade começa a ser observada na esco-
la? Como envolver um estudante com problemas de 
integração? 

Toro: Saber trabalhar em equipe é uma 
cultura que se aprende na escola e na fa-
mília. É uma maneira de olhar a vida e 
estar em outro mundo do que a cultura 
do individualismo e do sucesso pesso-
al. A maneira de ensinar o trabalho em 
equipe é por meio de abordagens peda-
gógicas de "aprendizagem e trabalho co-
operativos". Infelizmente, na América 
Latina, temos dado mais importância pa-

ra abordagens de ensino em que o aluno deve reproduzir 
os conhecimentos do professor, com currículo único, mé-
todos exclusivos, etc. 

Gestão Educacional: Não há dúvida de que a inter-
net ampliou o acesso às informações, antes bem 
distante da maioria da população. Com tanta infor-
mação acumulada, o senhor concorda que é preci-
so haver uma intervenção pedagógica para estimu-
lar a utilização correta da internet? 
Toro: Se entendermos a informação como a relação entre 
os dados, experiência, artigos e conhecimentos com pro-
blemas ou questões bem definidas, para buscar respostas 
a essas perguntas ou soluções para esses problemas, é fá-
cil deduzir que o que devemos ensinar é a estabelecer es-
sa relação. Ensinar primeiro a formular questões espe-
cíficas e definir problemas bem delimitados, entender e 
usar os dados, pesquisar e ter experiência acumulada pa-
ra responder as perguntas e solucionar os problemas. Sem 
esses critérios e de aprendizagem, o Google, ou qualquer 
outro sistema de armazenamento, é inútil e prejudicial. 

Text Box
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