
ATENÇÃO GESTORES E PROFESSORES:- PRECISAMOS FAZER  

AJUSTES PROFUNDOS E URGENTES NOS PROCESSOS 

EDUCACIONAIS 

             Adaptação do texto de José Manuel  Moran por Antonio Marinho 

 O processo educacional de nossas unidades de ensino 

precisam de uma forte sacudida, de um choque de atualidades. 

Eles  precisam de mudanças e ajustes urgentes,  de novos ares, 

para se adequar ao novos tempos.  

 A educação de milhões de indivíduos, em todos os níveis, 

não pode ser mantida com bases postuladas no passado, não 

pode ser mantida na redoma, na asfixia e na monotonia em que 

se encontra. Está muito engessada, previsível, cansativa. 

Atualmente o acesso às novas tecnologias da comunicação fazem 

com que nossas crianças e jovens desenvolvam muito mais 

rápido sua inteligência e capacidade de aprender. As unidades 

escolares não conseguem dar respostas minimamente 

satisfatórias às dúvidas dos nossos atuais alunos. Em razão disso, 

obrigamo-los a se “moldarem” a esquemas pré-consebidos e 

repetidos à exaustão. 

 As redes virtuais propiciadas pela internet, o celular, a 

multimídia estão revolucionando nossas no cotidiano. Cada vez 

mais resolvemos problemas de múltiplas formas, presencial e 

virtualmente. Nos processos educacionais, porém, continuamos 

indo ao mesmo local, no mesmo horário, para desenvolver as 

mesmas atividades. Sempre achamos justificativas para deixar 

como está ou para fazer pequenos ajustes cosméticos e 

superficiais. 

 As tecnologias são só suporte e meios de apoio. Mas elas 

nos permitem realizar atividades de aprendizagem de formas 



muito diferentes às convencionais. Podemos aprender sozinhos e 

em grupos, podemos aprender no mesmo tempo e ritmo ou em 

tempos e ritmos diferentes. 

 O conviver virtual está se tornando tão importante quanto 

o conviver presencial. Isto se consegue com uma gestão 

administrativa e pedagógica mais flexíveis, com tempos e 

espaços menos predeterminados, com modos de acesso a 

pesquisa e de desenvolvimento de atividades mais dinâmicas. 

 Com a variedade de aparelhos portáteis interconectados, 

sem fio e audiovisuais, o modelo de organização de alunos em 

espaços e tempos de calendários fixos está com data marcada 

para ser extinto. Teremos alunos começando um curso quando o 

desejarem. Serão criadas algumas diretrizes básicas, bem amplas 

e flexíveis para organizar a sua trajetória de aprendizagem. O 

importante não e a quantidade de aulas, mas os projetos 

desenvolvidos, a capacidade de diagnosticar e resolver 

problemas, de fazer conexões, de estabelecer novas práticas. Os 

cursos estarão cada vez mais ligados a situações práticas 

interdisciplinares, que exigem professores orientadores grupais. 

 Podemos pensar em cursos cada vez mais personalizados, 

mais adaptados à cada aluno ou grupos de estudo. Podemos 

pensar em cursos com materiais audiovisuais e atividades bem 

planejados e produzidos e que posteriormente possam ser 

oferecidos e adequados ao ritmo de cada aluno, naturalmente 

sob a supervisão de um professor orientador ou uma pequena 

equipe, que colocam esse aluno em contato com o grupos em 

estágios semelhantes. 

 Os professores devem agir como hoje fazem os 

orientadores da pós-graduação. Dão poucas aulas presenciais e 



virtuais . Acompanham o projeto pedagógico individual dos 

alunos e também em grupo e os supervisionam e gerenciam para 

que obtenham os melhores resultados. Os professores mapeiam 

a pesquisa, os projetos. Marcam algumas reuniões presenciais e 

virtuais. Integram esses projetos com outros colegas. Desta 

forma o currículo é muito mais livre, escolhido de comum acordo 

entre aluno, professor e instituição. Há alguns momentos 

comuns presenciais e virtuais (totalmente audiovisuais e 

interativos), mas a maior parte do tempo deverá ser virtual e em 

tempos diferenciados. 

 O caminho é o da gradativa flexibilização, progredindo do 

presencial, para maiores graus e níveis de semi-presencial e de 

personalização do currículo. 

 As competências básicas serão cada vez mais as de saber 

escolher e avaliar as informações importantes para cada etapa 

da aprendizagem, as de relacionar tudo, de pôr em prática o 

compreendido teoricamente e de organizar  sínteses  a partir de 

práticas individuais e grupais. Outras competências necessárias 

são as de saber conviver presencial e virtualmente, de saber 

interagir afetiva e eticamente com os parceiros nas mais 

diferentes situações. A aprendizagem deverá ter um 

componente muito mais lúdico, prático, de intervenção em 

situações próximas e distantes e envolverá a sociedade como um 

todo para ensinar e não só os profissionais da área envolvida. 

Toda a sociedade deverá ser educadora, deverá ser um espaço 

de apoio e interação para o desenvolvimento tanto dos 

conhecimentos práticos como teóricos. 

 É essencial que na educação fundamental se preserve mais 

contato físico do que no ensino superior; a organização deverá 



ser mais previsível, sem ter um único currículo, um único 

caminho. Devem haver diretrizes claras, algumas formas de 

avaliação periódicas para todos, mas o caminho para chegar lá 

será muito mais livre do que ocorre atualmente. A educação 

escolar será muito mais voltada para a prática, para a pesquisa, 

para projetos, para atividades integradas semi-presenciais. 

 A maioria das Escolas e Faculdade de Pedagogia atuais 

estão profundamente defasadas em relação às situações novas 

que estão ai e que exigem reformulações urgentes de todo 

processo educacional. Em pouco tempo seremos chamados de 

dinossauros por mantermos, basicamente, o mesmo projeto de 

ensino para cada idade  e para cada nível escolar. É preciso um 

choque de realidade para preparar os gestores e docentes para 

que possam se ajustar aos novos tempos. Eles devem ser 

capacitados para serem mais orientadores e deixem 

gradativamente de serem informadores e repetidores. 

 Todos aqueles que estão envolvidos com os processos 

educacionais devem dialogar mais sobre essas novas exigências 

da sociedade, devem planejar e executar ações pedagógicas 

inovadoras, com a devida cautela, de forma gradativa, masfirmes 

e apontando para as mudanças que se fazem necessárias aos 

novos tempos. Devemos atentar que sempre haverá professores 

que não querem mudar, mas uma grande parte deles está 

sensível e está à espera de novas propostas sobre o que vale  a 

pena fazer. Ressalto que se não as experimentarmos, como 

vamos ter oportunidades de aprender? 

 Sabemos que não basta tentar fazer remendos com as 

atuais tecnologias. Temos que fazer muitas coisas diferentes. É 

hora de mudar de verdade e temos que fazê-lo o mais rápido 



possível. Para isso devem ser chamados todos aqueles que estão 

dispostos, incentivando-os de todas as formas – entre elas a 

financeira – dando tempo para que as experiências se 

consolidem  e avaliando com equilíbrio e sabedoria o que  está 

ou não dando certo. Necessitamos, urgentemente, trocar 

experiências, propostas e resultados. 

 Precisamos experimentar o mais rápido que pudermos 

novas estratégias de organizar os processos de aprendizagem, de 

fazer experiências observadas, avaliadas, nesse fase ainda 

podendo errar, mas estaremos buscando o caminho mais correto 

para o desenvolvimento da aprendizagem nas nossas unidade de 

ensino. 

 O Ministério da Educação precisar autorizar e dar liberdade 

para grupos institucionais realizarem estas novas experiências de 

ensino-aprendizagem. Entendemos que sem elas será 

extremamente difícil quebrar os modelos (espaço-temporais) 

tradicionais que foram consolidados por séculos. Sem essas 

experiência e mudanças todos saiem perdendo: nós docentes, os 

alunos e toda a sociedade brasileira. Pensem nisso!   

 

Muito obrigado ao José M. Moran pelo texto original que nos propiciou uma grande e 

profunda reflexão sobre nossas rotinas pedagógicas. 

       Antonio Marinho (05/12) 

  

             

 


