


Na avaliação de Mar ia de Fátima, 
o professor se adapta facilmente à pro
posta, porque o material já traz as aulas 
de forma estruturada. Além disso, ela 
defende que há, por parte dos educado
res, a ânsia por trabalhar com um no
vo modelo de aprendizagem. " E m uma 
sala de aula enfileirada com o profes
sor fazendo uma aula expositiva, é um 
desafio muito grande manter os alunos 
interessados. Na nossa escola, as crian
ças não sentam em fileiras, a não ser 
que o professor ache necessário em de
terminada atividade. Os professores es
tão ansiosos por uma mudança , porque 
já viram que o modelo tradicional não 
atende às necessidades deles nem das 
crianças", compara. 

A organização da aprendizagem 
de forma fragmentada não é uma rea
lidade apenas do Brasil. Para a profes
sora da U E C E , Rosamaria Arnt, refor
mar esse modelo é um desafio mundial. 
"Muitas vezes, acreditamos que nos pa
íses emergentes temos uma defasagem 
muito maior de sentido na educação, 
mas quando falamos em compreensão 
humana, em ética, percebemos que 
em todos os países convivemos com 
a intolerância , com a vida no planeta 
sendo banalizada", ressalta a docen
te, que participou da organização da 
conferência. 

Para ela, escolas que desejam ado
tar uma novo formato de ensino devem 
começar a tarefa abrindo espaço para 

o diálogo, incluindo pais, alunos, pro
fessores e funcionários. "Sem dúvida, 
as ideias de M o r i n podem ser aplicadas 
nas escolas do Brasil, sejam públicas ou 
particulares. O principal é conhecer as 
propostas e amadurecê-las para que se
jam incorporadas à prática. E isto não 
é um movimento fácil nem rápido. Em 
primeiro lugar, é necessário que se es
tabeleça um diálogo e cada escola de
ve buscar suas próprias alternativas, em 
conjunto. Propostas externas não tra
zem mudanças e não criam um movi
mento legítimo", pondera. 

M a r i a de Fát ima t a m b é m ressal
ta que o primeiro passo é a vontade de 
abandonar o antigo modelo, mas aler
ta que a m u d a n ç a tem que ser estrutu
ral: não basta desenvolver projetos de 
meio ambiente, por exemplo, e querer 
continuar seguindo os conteúdos de
terminados pelo livro didático. "Aí o 
professor larga os conteúdos para tra
balhar os projetos e, quando retorna, 
a criança não se lembra mais do que 
estava estudando. Esse é um problema 
sério", opina. 

A Escola Vi la trabalha com os anos 
da educação infantil ao ensino funda
mental e, segundo a diretora, os egres
sos de lá são disputados pelas escolas de 
ensino médio. "É extremamente rico 
e agradável trabalhar sabendo que vo
cê está dando para os alunos a alegria 
da descoberta e da construção. Nossas 
crianças levam daqui atitudes que aca-

bam transformando o mundo lá fora. 
Eu sei que um ex-aluno nosso nunca 
vai construir um prédio que joga o es
goto dentro do rio", afirma. 
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