
seja “por um lado, extremamente 

importante para o aluno, e que 
por outro o ajude a ampliar o cam
po de significação das suas expe
riências”.

Sob a forte influência da psica
nálise, mas partindo do eixo es
colar, os autores propõem meios 
para que o professor possa “enten
der um pouco o aluno e auxiliá- 
-lo na trajetória de ampliar o seu 

campo de experiências”.

Nesta entrevista concedida à 
Educação, Fábio fala sobre como 
treinar esse olhar e explica um dos 

conceitos desenvolvidos para al
cançar tal objetivo: o “enquadre”, 
pelo qual o professor estabelece 
as condições favoráveis para o de
senvolvimento de suas aulas. Algo 

que iria em contraposição à atual 
tendência normativa da escola.

O que define a escola significativa?

Falamos em três sentimentos 
básicos: o aluno tem de se sen
tir acolhido pela escola, ou seja, 
se sentir bem, feliz de estar lá e 

se sentir protegido, fisicamente e 
emocionalmente. Tem de se sen

tir reconhecido - que faz parte de 
uma comunidade de iguais, ainda 
que os professores saibam mais 
que eles — e não como uma pessoa 
que é vista como sendo um dife

rente, um estranho, ameaçador. E 
tem de sentir que aquele ambiente 

é dele. Veja como a escola está dis
tante de tudo isso.

Vocês partiram do conceito de 

aprendizagem significativa?

Não, pelo contrário. Repensa
mos o conceito de aprendizagem 
significativa a partir do conceito 
de escola significativa. Entende

mos que a escola, que deveria ser 
um lugar de desenvolvimento, en
gajamento, de relações criativas, 
ia se tornando desinteressante e 
opaca, portanto, que não fazia ne
nhum sentido na vida do aluno.

A escola deixou de ser significativa 

também para o professor?

Ah, sim, há muito tempo, so
bretudo para o professor da escola 

pública. Porque o grau de insatis
fação, de tensão, em alguns casos 
até de medo dos alunos, e desse 
clima institucional - ele precisa 
pôr ordem, a sala precisa respeitá- 
-lo, ele é pressionado pelos alunos, 

às vezes é hostilizado pelos alunos, 
e se também não resolve muito 
bem isso, a direção cobra - então, 
a maior parte não tem prazer em 
dar aula. E para esses professores, 
a escola não pode ser significativa, 
a escola é um tormento.A ut
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a sala gosta do professor, mas está 

mais agitada, querendo participar 
mais. Então, o professor tem de 

fazer essa leitura e, a partir disso, 
escolher sua atividade.

A questão da indisciplina e da violên

cia é uma das grandes preocupações 

da escola atual. Para isso, vocês pro

põem o conceito de ‘enquadre’. Você 

pode exemplificar?

Sabemos que as relações na 
escola são muito variadas e as 
condições muito diversas, então 

chamamos de enquadre o esta
belecimento de condições ótimas 
para o desenvolvimento daquela 
atividade, com aquele professor. 
Cada professor pode estabelecer 

os conjuntos dessas condições 
que sejam mais afeitos ao tipo de 
atividade que ele vai desenvolver 
- seja dentro da sala de aula, seja 
fora - e ao mesmo tempo de acor

do com a personalidade dele. Por 
exemplo: alguns professores se 
dão muito bem em aulas em que 

a classe pode fazer um pouco de 
barulho, mas em que ao mesmo 
tempo os alunos se conectam e se 
desconectam, falam com o colega 
e voltam a atenção ao professor, e 
isso - para esse professor e para a 
sala - pode ser muito produtivo. 
Ao mesmo tempo ele consegue 
chamar a atenção de um que este
ja escapando demais. Outros não, 

precisam de uma sala um pouco 
mais silenciosa. Então, achamos 
que é possível ter diferentes aulas 
muito boas. Ou diferentes aulas 
que funcionam, tanto para o pro
fessor, quanto para o aluno.

Quem determina esses critérios é o 

professor?

Ele pode estabelecer esses crité
rios, mas têm de funcionar.

Muitas escolas têm usado acor

dos normativos para estabelecer 

suas regras disciplinares. Qual é a 

relação do enquadre e o estabele

cimento de limites?

A escola está com uma obsessão 
de criar normas a priori. Parece 
que é uma coisa educativa, mas, 

no fundo, se está criando uma 
certa desconfiança da escola e do 

professor em relação ao aluno. 
Porque numa situação de namoro 
seria absurdo discutir as regras no 

primeiro dia, numa relação fami
liar também, e numa relação de 
escola isso parece normal? A esco
la está sinalizando ‘eu só consigo 
estabelecer um trabalho com você 
se a gente acertar os pontos con
tratualmente e eu quero saber se 
você não vai me trazer problemas’. 

Ela tira a questão afetiva, a questão 
empática. Eu sei que isso é feito na 

melhor das intenções, mas essa é 
uma escola que, no fundo, teme o 
aluno. Ao contrário da norma, o 
enquadre não é prévio, é proces
sual. Ele vai modelando as condi
ções ótimas para o professor dar 
aula. Depois, vale para aquela tur

ma de alunos. E para aquele pro
fessor. Além de tudo, o enquadre 
varia de acordo com as atividades. 
E o professor chama a atenção de 
um aluno que se desviou, não fala 
para todo mundo.

A escola foi significativa em algum 

outro momento histórico?

Eu acho que foi. No fundo, a 
mesma escola é mais ou menos 

significativa para mais ou menos 
alunos. O que propomos é a esco
la pensar se quer ser significativa 
buscando mudar a vida desse alu
no e provocando o seu interesse aA ut
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Caixa de texto
Fonte: Educação, São Paulo, ano 17, n. 199, p. 8-10, nov. 2013.




