
que é uma aula? Tradi
cionalmente, é o horá
rio de estudo, de exposi

ção, de abordagem de um tema ou 
conteúdo, em que se objetiva uma 
aprendizagem. Pode ser rea
lizado dentro ou fora do espaço 
de uma escola, em qualquer am
biente. Pois bem, com a mobilida
de tornada possível pelos aparatos 
tecnológicos: tablet, iPad, iPhone, 
etc, esse espaço se tornou indefi
nido. Pode ser no ponto de ôni
bus ou dentro do ônibus, pode ser 
no metrô, na praça (onde os gre
gos antigos já faziam suas pre-
leções e debates). Enfim, pare
ce que aprendizagem se conectou 
com a mobilidade e nossas aulas 
tradicionais, por mais d inâmicas 
que possam nos parecer, se torna-
ram enfadonhas para uma gran
de parcela de jovens estudantes. 
Temos de reaprender a planejar 
uma aula. 

Um recorte histórico nos faz 
lembrar que os três professores que 
mais influenciaram a humanida
de nada escreveram, apenas e sim
plesmente se comunicavam ver
balmente, principalmente através 
de metáforas e questionamentos, 
isto é, estimulando o raciocínio. A 
força do pensamento, mensagem 
e ensinamento de cada um deles, 
permanece e influencia (por mais 
de 2500 anos) o mundo até hoje: 
Sócrates (470 - 399 a.C.) = o 
diálogo; Buda (563 - 483 a.C.) = 
a compaixão; Jesus Cristo (c.6 a.C. 
30 d.C.) = o amor ao próximo. Não 
t inham salas de aula, nem tecno
logia, falavam diretamente ao seu 
público e seguidores, e conheciam 
absoluta e convictamente o que fa
ziam e do que falavam. 

O que é uma sala de aula? 
Retomamos a ideia do espaço, 
agora, circunscrito, fechado, se 
a escola era "o templo do saber", 
a sala de aula era "a capelinha". 
Rudimentar, da pedra ao qua
dro negro, o que não evoluiu mui
to. Do quadro negro para o verde, 
ainda com giz, ou pedra lascada. 
Hoje, com a lousa eletrônica, es
paço vir tual , projeção em três di
mensões . Mas ainda temos escolas 
que têm computadores, mas não 
têm conteúdos digitais, têm textos 
digitados. Temos inúmeras escolas 
que não têm computador. 

O que é um professor? Assim 
caminhamos para a questão in t r i 
gante que nos interessa profunda
mente: o que é um professor hoje? 
Fica a possibilidade e a provoca
ção. Uma pessoa engajada no seu 
tempo, sem os ranços de pensar 
"no meu tempo é que era bom". 
Formação acurada e ampliada, 
evoluindo da pedra para o v i r tu 
al, mantendo a in t e ração i n d i v i 
dual e a coletiva, vez por outra 
pessoalmente, via internet, via sa
télite, por vezes simultaneamente. 
O separador da informação quan
titativamente absurda, da infor
mação qualitativa para o trabalho 
educativo, formativo. 

Ninguém sabe tudo. Todo mun
do sabe alguma coisa. Conhecer é 
viver. O formalizado vai para al
guma plataforma, impresso, digi
tal, é comunicado. 

Deparamos-nos com um pro
blema: muitos professores querem 
fórmulas, isto é, receitas. Num 
treinamento de professores, uma 
professora e coordenadora peda
gógica muito competente disparou 
o trocadilho: "for - mula = para 

mulas", "eu trabalho com profes
sores". Não produzem, não ou
sam, não estudam, não transfor
mam, não criam. Apenas copiam 
e reproduzem. Participei de um 
treinamento de professores que o 
julgamento do palestrante, com 
um nível de detalhamento e con
textualização muito interessante e 
abrangente, foi rotulado de lento, 
muito devagar. Muitos dos presen
tes queriam um show, estão acos
tumados com o treinamento na 
modalidade espetáculo circense 
ou televisivo. 

Quando hoje nos inserimos 
na EAD [Educação a Distância], 
fico pensando o que será desses 
profissionais. Mahatma Gandhi 
(1869-1948), segundo exposição 
do professor Fredric Lito (Escola 
de Comunicações e Artes da 
Universidade de São Paulo/ECA-
USP), residindo na África do Sul, 
fez o curso de Direito em Londres, 
por correspondência, numa época 
em que o navio demorava dois me
ses para ir e mais dois meses para 
voltar. Posso pensar t a m b é m nos 
estudantes, nos instantes em que 
a rede cai, por segundos ou m i 
nutos, o quanto aumenta de i m 
paciência... 

Enfim, provoco a reflexão: o 
que é uma aula hoje? o que é uma 
sala de aula hoje? quem é o profes
sor hoje? G 
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