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Uma experiência a avaliar
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1. INTRODUÇÃO

o presente trabalho é o relato de uma experiência real vivida em classe.
Uma experiência de participação. Como ela aconteceu. Com seus sucessos e
percalços.

A intenção aqui é de apresentar aos interessados e estudiosos do tema
"participação", na área da educação ou correlatas, tais como Extensão Rural e
Comunicação, os resultados de uma tentativa de operacionalização de conceitos
e intenções democráticas, com uma classe de nível superior sem prévias experiên-
cias com o assunto, a não ser, de um ou outro professor mais "liberal".

A relevância da tentativa não estará, certamente, no rigor metodológico
utilizado, porque não foi uma experiência de laboratório; o que houve foi a
execução de um plano teoricamente embasado e previamente acordado entre
os participantes. Sua relevância estará, talvez, na riqueza de subsídios que possa
oferecer a novas tentativas; àqueles que tenham o interesse em obter de seus
alunos que sejam mais donos de seu aprendizado, evitando que se repita mais
uma vez o tradicional esquema do "balde" vazio que é enchido por alguém
(Berlo}, ou da "educação bancária", em que o professor faz "depósitos" de saber
na cabeça de seus alunos (Paulo Freire).

Procurar-se-à apresentar, a seguir, o desafio, como ele se mostrava na
época; as considerações teóricas que embasariam e animariam a tentativa; uma
breve descrição da realidade encontrada e percebida então; um relato do pro-
cesso, como foi planejado e como foi executado e considerações finais sobre a
experiência, já tendo em conta o amadurecimento obtido com o próprio
processo.

Evitar-se-á mencionar nomes, o tanto quanto possível, por motivos éticos.

Rev. de Psicologia, Fortaleza, 2 (1) : 11-22, jan.jjun, 1984 11



2. O DESAFIO

2.1. Um programa participado

Ao receber o convite da Faculdade Teológica para apresentar o programa
de uma matéria opcional de dois créditos, na área de Comunicação, tornou-se
claro o primeiro problema: quem deve preparar o programà? A Faculdade, o
professor da matéria, os alunos ou alguma combinação dessas? Na verdade, o
sistema de créditos já é, de certa forma, democrático, pois permite ao estudante
montar seu curso conforme suas preferências, a partir das matérias e programas
oferecidos. No entanto, não é participativo, no sentido de Ihes permitir decidir
O que mais Ihes interessa, em termos do conteúdo do curso, de sua metodologia
do desenvolvimento, de seu enfoque etc. Não Ihes permite, também, cursar uma
matéria que não esteja sendo oferecida, limitando as opções às que estejam em
c rtaz.

Surgiu, então, a idéia de auscultar os alunos e negociar previamente um
curso na área de Comunicação que satisfizesse às necessidades mais sentidas. Mas
não havia mais tempo, pois os alunos estavam de férias e chegariam para as aulas.
Provavelmente já estariam matriculados na matéria, com base no seu título:
Comunicação e Cultura, e em eventual conversa com o Diretor de Assuntos
Acadêmicos.

A solução encontrada foi a de negociar com o Diretório Acadêmico um
prazo mais flexível para a entrega do programa de curso. A intenção era a de

poder montá-Io em diálogo com os alunos. Para tanto, combinou-se que se
apresentaria apenas o programa das três primeiras aulas, no Qual estaria planejada

forma como se pretendia chegar ao programa final. Aceita a proposta, após
longa conversa em torno dos motivos que animavam essa postura, considerada
não-usual, passou-se à preparação do programa inicial, que, por recomendação
do professor, deveria ser enviado aos alunos com antecedência, para que pudes-

rn, inclusive, reprogramar seu semestre.

2.2. Considerações teóricas

o desafio de se conduzir um curso de forma genuinamente participativa
n o nasceu com o convite da Faculdade. De certa forma já havia todo um pro-
cosso de amadurecimento dessa preocupação. Havia-se, há pouco concluído todo
um esforço acadêmico no sentido de conceituar "participação" e, a partir desse
m rco teórico, analisar uma prática concreta, na área de Extensão Hural",
pontando suas consonâncias e dissonâncias desse referencial. E desse trabalho

I t ra a questão sobre se realmente teria sido possível u'a maior participação
no momentos onde se apontaram f.alhas a esse respeito. Como saber? O que
h uv , afinal, foi uma abordagem teórica de uma prática, Sentia-se a necessiCade
ti um prática, para avaliar outra prática. E a oportunidade apareceu.

SL, Excensú'o Rural Perticipetive?
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No trabalho acadêmico referido diferencia-se participar de tomar parte em.
Define-se a participação como o processo pelo qual um indivíduo ou grupo inter-
fere em uma determinada ação a partir do acesso pleno a informações sobre essa
ação e da capacidade que reúne de avaliar conscíentementeé essa ação e os bene-
fícios ou malefícios que lhe possa trazer.

Participação, assim, exige que aquele que é conclamado a "tomar parte"
tenha:

a) .acesso a informação sobre a ação, de forma a que não venha a ocorrer
que esteja, sem saber, trabalhando contra seus interesses;

b) condições de crítica, no sentido de que possa julgar as informações que
recebe. De outra forma a manipulação pode ocorrer, prejudicando o que toma
parte;

c) possibilidades reais de intervenção e modificação do processo. Essas
possibilidades podem ser entendidas sob o aspecto da capacitação do ator para a
intervenção em pauta ou das possibilidades relativas que tenha nas relações de
poder oriundas dos interesses em jogo na ação proposta. Participação, por este
prisma, pode ser entendida como distribuição de poder.

E necessário, além disso, que esses elementos ocorram de forma a real-
mente permitir contribuições, negociações, barganhas e alterações, de forma a
que todçs os interesses em jogo sejam plena e igualitariamente considerados -
se não atendidos. Para isso, é preciso que algumas outras condições sejam satis-
feitas: torná-se necessária a democratização da informação, do juízo e da decisão
em qualquer estágio em que se encontre a ação proposta, como, por exemplo,
nas fases de concepção, planejamento, execução e avaliação·3

Não resta dúvida que a operacionalização desse conceito terá implicações
imediatas na área da produtividade" e exigirá, entre outras coisas, que se redefi-
nam os objetivos a alcançar, os padrões de sucesso - produto vs auto-realização,
por exemplo - e as formas de convivência com o ecossistema em que se insere
essa proposta. Imagina-se, por exemplo, que uma firma pequena que luta para
manter-se em concorrência coni empresas mais fortes e antigas no mercado, cor-
rendo o risco de não poder igualar os preços oferecidos pelas outras, tenha mais
dificuldades de satisfazer às exigências acima estabelecidas, que uma agência de
organismo estatal no interior, ou uma repartição pública, ao decidir reorganizar
suas rotinas internas.

Na área específica da educação, essa postura teórica atinge não somente as
fases de organização, planejamento, avaliação e o 'processo de aula em si, como
toda uma conceituação do que seja ensino, aprendizagem, conhecimento, aula
etc. Paulo Freire, ao tratar de nossa inexperiência democrática e seus reflexos na

2. Ver KOSIK, Dialética do Concreto, 9-32, onde discorre sobre a percepção concreta
(o conceito do ser) e pseudoconcreta (a representaçãodo ser).

3. Ver AMORESE, op. cit., pp. 50-58.
4. DEMO, Planejamento Participativo. Ao analisar o caso das Comunas, afirmou que o nível

de participação em um grupo tem o efeito inversamente proporcional sobre sua produti-
vidade.
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área da educação', coloca o problema entre dois pólos: o da criticidade e o da
ingenuidade. "Quanto mais cr ítico um grupo humano, tanto mais democrático e
permeável, em regra .... Quanto menos criticidade em nós, tanto mais ingenua-
mente tratamos os problemas e discutimos superficialmente os assuntos"5. O
autor acha que esta é uma das grandes características de nossa educação. A de
enfatizar cada vez mais posições ingênuas que nos deixam sempre na periferia de
tudo o que tratamos.

"Pouco ou quase nada, que nos leve a posiçoes mais indagacJoras, mais
inquietas, mais criadoras. Tudo ou quase tudo nos levando desgraçada-
mente, pelo contrário, à passividade, ao "conhecimento" memorizado
apenas, que, não exigindo de nós elaboração ou reelaboração, nos deixa
em posição de inautêntica sabedoria".6

Ao contrário, diz o autor, a educação é um ato de amor, de coragem, que
não pode temer o debate, a análise da realidade, a discussão criadora, sob pena
de ser uma farsa.

"Ditamos idéias. Não trocamos idéias. Discursamos aulas. Não debatemos
ou discutimos temas. Trabalhamos sobre o educando. Não teabalhamos
com ele. lrnpomos-Ihe uma ordem a que ele não adere, mas se acomoda.
Não lhe propiciamos meios para o pensar autêntico, porque recebendo as
fórmulas que lhe damos, simplesmente as guarda. Não as incorpora porque
a incorporação é o resultado de busca de algo que exige, de quem o tenta,
esforço de recriação e de procura. Exige reinvenção"a.

A própria análise de uma sala de aula nos revela que a participação, o
diálogo, o debate, não têm sido considerados, culturalmente em nossa sociedade.
A disposição das peças da sala revela isso: uma cadeira, de costas para o quadro
negro - freqüentemente uma cadeira ou poltrona mais confortável que as
demais, ou com o espaldar mais alto, e quase sempre separada das outras por
uma grande mesa - e as demais, do outro lado da mesa, voltadas para o qu~dro.
Tudo arranjado para demarcar, de forma clara, os domínios do saber e da .Igno-
rância. Esta disposição é, na realidade, a mais adequada, quando os papéis em
aula são definidos de forma a que um só fale, para muitos escutarem. A mesa e a
cadeira especiais podem ainda desempenhar o papel de reforçador da autoridade
daquele que os utiliza, sendo, na maioria das vezes, suficientes para tornar suas
palavras incontestáveis.

Em síntese, seriam essas algumas das dificuldades a ser evitadas no curso
que se propunha. Seria este o desafio.

5. F RE I RE, Educação como Prática da Liberdade, 95.

6. Idem, 96
7. Grifas do autor.
a. FREIRE, op. cit., 96·97.
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3. O AMBIENTE DO CURSO

A matéria seria oferecida como opcional em um curso de Teologia, com a
esperança do Diretório Acadêmico, que acrescentasse aos alunos algumas habi-
lidades na área da comunicação interpessoal e intercultural.

A Faculdade, apesar de adotar o sistema de créditos, não apresentava
qualquer evolução em relação ao padrão tradicional de ensino, apoiada nos
valores individuais de seu corpo docente. Digna de nota, certamente, foi a
abertura que ofereceu para esta inovação, sem receios ou restrições importantes,
além da natural necessidade de acompanhamento do desenrolar do processo.

A matéria seria dada em 32 horas/aula, com encontros de duas aulas às
sextas-feiras, com peso de dois créditos, sem oré-requisítos. '

Os alunos, em númerO inicial de 8, eram de várias procedências educacio-
nais, de nível médio e superior (2), admitidos por vestibular, Já tinham todos
cursado alguns semestres na Faculdade. Alguns eram formandos, outros, estavam
no penúltimo semestre. Seis deles trabalhavam durante o dia,

Eram, na sua maioria, líderes em suas comunidades eclesiásticas, em busca
de um aprimoramento formal em Teologia, Três deles, pastores-leigos; respon-
sáveis, portanto, pela direçãO de seus grupos.

Este foi o "estudo de realidade" feito à época, na tentativa de entrar em
sala de aula com um mínirT10 de conhecimento prévio dos alunos, sua bagagem,
suas eventua is expectativas, capacidades e deficiências.

4. O PROCESSO DE NEGOCIAÇÃO

4.1. O programa inicial

O programa das três primeiras aulas foi preparado com o objetivo de esti-
mular os alunos a buscar s~as definições de aprendizado, de aquisição de conhe-
cimento e de estudo; buscar-se-ia, também, uma explicitação crítica das relações
professor-aluno e aluno-aluno desejadas para vigorar em classe. Seriam definidas
as expectativas de cada um dos participantes em relação ao curso, a si próprios
e aos outros, e negociada uma regra geral do "jogo". Nessa regra se incluiria,
dentro dos limites da proposta do curso, o quê aprender (conteúdo do curso) e
como aprender (metodologia a ser utilizada) - com base num para quê aprender,
resultante das necessidades levantadas -, bases e regras de avaliação do processo,
nível de tratamento do conteúdo, quantidade mínima de trabalho a ser despen-
dido com a matéria etc.

Dessas três aulas, esperava-se obter um programa completo, incluindo um
documento formal, a ser enviado ao Diretório Acadêmico, e um acordo informal,
que ~e:iam as definições de relações de poder, de processos, de expectativas,
sanções e tudo o mais.

O Quadro 1, a seguir apresenta uma redução do programa original, entre-
gue ao Diretório e utilizado em classe.
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() qlH rn utilizado, como se pode ver, foi o de fornecer aos alunos ó'
111 111111 (coluna "método / técnica / processo") para que chegassem às defini-

t, pondessem às questões. colocadas (coluna "conteúdo da aula"), sem,
tlll 111 "to, induzir demasiadamente as respostas.

Ou na-se, por outro lado, alcançar um mínimo de maturidade e atitude
'11111 I, par que se pudesse realmente cumprir o programa resultante, de forma
dllloC!.lda e negociada. O desafio estava em saber-se que um eventual resultado

.11 I '.rtório (em termos de criticidade) nessas negociações não garantiria uma
pO\tur crítica e partícípatíva durante o resto do curso; Quando deixasse de

i rlr o apelo, o momento reservado a isso, e se entrasse no estudo dos temas,
111 poderiam voltar ao "comodismo" a que foram adestrados em todas suas
vlcl,l .9

4.2. As negociações

o programa planejado não pôde ser totalmente cumprido, pois o processo
de negociação tomou mais tempo que o previsto. As primeiras duas etapas da
primeira aula ocorreram sem qualquer modificação. A terceira, no entanto,
tomou praticamente três aulas completas. O único texto lido e debatido foi o
"Considerações em Torno do Ato de Estudar" 10 , pois servia de subsídio às
negociações .

Dos debates e dos relatórios dos grupos ficou acertado que:

a) Os alunos esperavam do professor uma postura de facilitador doapren-
dizado, orientando suas pesquisas, tirando dúvidas, oferecendo material comple-
mentar e expondo pontos obscuros de difícil elucidação e para os quais não
houvesse tempo de pesquisa:

bl Os alunos esperavam de si mesmos conseguir conduzir eles mesmos seu
processo de aquisição de conhecimento, recorrendo ao professor para esclareci-
mentos e dúvidas, mas checando textos, confrontando-os com sua realidade e
suas preocupações finais do curso;

c) O programa seria montado sobre apenas três ou quatro textos. Não
haveria tempo para mais, se se quisesse dar a eles o tratamento adequado: de
leitura, interpretação, crítica, aplicação à realidade do grupo, debate etc.;

d) Todos assumiam a responsabilidade pelo sucesso ou fracasso do curso,
uma vez que, havendo consenso ou maioria, ele poderia ser alterado a qualquer
momento. Todas as decisões em classe seriam tomadas pela maioria.

e) Seria abolida a formação de classe existente; far-se-ia uma roda. mais
adequada ao tipo de atividades a desenvolver. O peso dos argumentos seria igual
para todos, incluindo o professor, valendo somente pela sua evidência intrínseca.

9. MARTINS. A Geração A 1·5.desenvolve brilhantemente este tema.
10. FREI RE. Ação Cultural para a Liberd~de. 1.0 capítulo.
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f) Os r sultados do curso seriam avaliados com base na capacidade adqui-
1111.1 di uutar de assuntos de comunicação, de forma crítica. Para tanto, não
hnv 11" provas, mas sim uma monografia final, sobre tema de livre escolha do
uluno, com a restrição que abordasse um problema, utilizando o referencial
.ulquh ido m classe;

1)) A avaliação final seria uma média das notas dadas: (1) pelos alunos, a si
1111 SIIlO aos outros, e (2) pelo professor, a cada um. Essas notas seriam atr i-
hll(d, ao trabalho final, apresentado por escrito e oralmente, e debatido em
c lnssu, ao grau de "empenho" do aluno. Os pesos seriam iguais. Assim, por
c X mplo, numa turma de 4 alunos, cada aluno teria 10 notas: para o trabalho e
p.lI., u "empenho", receberiam 5 notas: a sua, a dos outros três colegas e a do
pl () f sor.

h) O método de aquisição de conhecimento - diferenciado de "obtenção
d informações" pelo fato de exigir uma postura inquiridora e recriadora - seria
() d se fazer leituras em casa, com anotação de pontos de relevância, dúvidas,
UCS ordância etc., para debate em classe. A partir do 8.0 encontro os alunos
om çariam a esboçar seu projeto de monografia, para, depois de negociado em

!JIUPO, passarem à sua execução.

DESENVOLVIMENTO E RESULTADOS

Conclu ída a etapa de negociações, com quatro dos dezesseis encontros
programados para o semestre, passou-se à fase do curso, propriamente dito.

As tarefas eram simples: cumprir uma bibliografia pequena, com reflexão
m profundidade; trabalho prévio, com levantamento das estruturas do texto e

do movimento de raciocínio do autor, aspectos relevantes do conteúdo, para a
r alidade do grupo, dúvidas, críticas, comentários. Tudo isso seria trazido para
lasse, para intercâmbio e debate.

Três aulas passadas, parou-se para um momento de revisão: nem todos
stavam lendo os textos - alguns lendo rapidamente nos intervalos dos cursos,

mesmo no início da aula -, não estavam trazendo contribuições relevantes,
não estavam participando da aula, que ficava numa conversa entre o professor

um ou outro aluno mais interessado.
Da conversa, concluiu-se que o processo era novo, e que os alunos não

stavam habituados a ele; também não tinham tido uma idéia muito segura do
que se queria deles. Agora estava mais claro.

Duas aulas depois, outra parada. Não estava funcionando como esperado.
Por quê? Alunos dormindo em classe. Havia ficado claro que este tipo de
comportamento era a negação de toda a proposta com que se haviam compro-
metido. Dormir era a opção pela passividade, diante do desinteressante. A
r união foi tensa. Alguns se encheram de brios, outros permaneceram apáticos.
Surgiu a proposta de que o professor, na aula anterior apresentasse perguntas que
d veriam ser respondidas, o que facilitaria o trabalho de leitura. A proposta foi
r j itada pelo professor com o argumento que eles não estavam querendo traba-
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Ihar, garimpar, descobrir. Queriam, como estavam habituados, o prato feito,
Combinou-se, afinal, que eles tentariam mais um pouco e que apresentariam,
eles, as perguntas e as respostas que achassem importantes. Foi lembrado que
havia-se no período de negociação, reduzido susbstancialmente a extensão da
matéria para que tivessem tempo para trabalhar mais detidamente sobre o texto
e referências paralelas. Todos se dispuseram ao trabalho.

Nessa semana, sem qualquer aviso, dois alunos trancaram a rnatérie. Os
comentários dos colegas tinham o tom de surpresa e desprezo: "preferiram
fugir".

A essas alturas, começou-se a falar sobre o trabalho final, conforme
combinado. Utilizou-se boa parte do nono encontro para ajustar expectativas
métodos e exigências mínimas para a monografia. '

Por volta do décimo encontro os alunos reunidos, e usando o poder de
pressão proveniente de seu consenso, pediram um tempo para re-negociação do
curso. Achavam a experiência válida, mas' não estavam aprendendo tanto quanto
esperavam. Sua interpretação era que, sendo exigidos pelos outros professores,
com provas, argüições e trabalhos de verificação; tudo sendo computado em
termos de notas para aprovação ou reprovação, estavam dedicando todo seu
tempo a essas matérias. Por isso, não estavam conseguindo cor responder às
expectativas estabelecidas. Diante disso queriam que, no restante do curso se
adotasse um método convencional de aula, no sentido de equilibrar interna-
mente a pressão das outras matérias. Sugeriram questões a ser respondidas sobre
a .Ieitura a fazer, com notas semanais; aulas expositivas, com avaliação de apren-
dizagem etc.

A ameaça - não se sabe até que ponto concreta, diante da euforia com que
"enfrentavam" o professor - era de todos trancarem a matéria; ainda havia
tempo.

Mais uma vez negociou-se. Resolveu-se que se utilizaria um mecanismo
intermediário: os alunos preparariam a matéria e na hora, um seria sorteado para
dar a aula, utilizando um terço do tempo. No outro terço, o professor exporia,
de forma complementar e no último segmento haveria os debates. Os alunos se
mostraram satisfeitos e aceitaram.

Na aula seguinte, mais dois alunos haviam trancado a matéria. Prossegui-
ríamos com apenas quatro alunos.

Os últimos ajustes se mostraram eficazes e o curso desenvolveu-se num
"crescendo" de interesse, participação e trabalho individual.

Chegava-se à época de começar a ultimar os trabalhos finais. Os três
últimos encontros seriam reservados às apresentações, estando todos já de posse
de uma cópia de cada trabalho.

Nenhum aluno foi capaz de terminar seu trabalho dentro do prazo. Dois
entregaram suas cópias aos colegas na véspera e dois, no dia da exposição. Isso
prejudicou os debates, mas não os invalidou, pois reforçou-se a parte da exposi-
ção oral.
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Os trabalhos variaram significativamente de nível, demonstrando, princi-
palmente, maior ou menor empenho e refletindo coerentemente a postura do
aluno durante todo o curso.

Para a avaliação final, montou-se a seguinte tabela, a ser preenchida por
cada aluno e entregue ao professor, para tabulação. As notas foram dadas em
sigilo.

QUADRO 2

Instrumento de avaliação

MONOGRAFIA EMPENHO

José (eu) nota nota
Maria nota nota
Fulano nota nota
Cicrano nota nota

AVALIADOR nome

A avaliação foi subjetiva: cada aluno julgava os trabalhos e os "empenhos"
dos demais a partir dos parâmetros estabelecidos pelo grupo no início do curso
e reforçados â medida que traziam problemas para orientação. Esses parâmetros
eram explfcitos. O critério de atribuição de notas foi combinado: para o melhor
trabalho ou empenho, dar-se-ia a nota máxima; a partir daí se obteria uma nota
comparativa para os demais.

As quatro tabelas foram agregadas, sem citações do autor de cada nota, à
excessão das do professor.

QUADRO 3

Tabela de consolidação das notas

MONOGRAFIA EMPENHO

::o l> l> l> l> ::o l> l> l> l> z
c c c c c c c c c oc CJ ..•CJ ::::J ::::J ::::J ::::J CII ::::J ::::J ::::J ::::J '"CII o o o o 3 o o o o ....,3

::::J..• I'-.) w .j:>. ..• I'-.) w .j:>.
~

1. José 6 8 8,5 6 10 7 9 8 8 9 79,5
2. Maria 9 9 8,5 9 10 9 9 8 8 9 88,5
3. Fulano 10 8,5 7 8 10 10 9,5 8,5 9 9 89,5
4. Cicrano 4 7,8 6,5 4 8,5 6 8 7 5 9 65,8
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As dez notas atribuídas a cada aluno na linha horizontal, somadas, forne-
cem o numerador para um denominador de valor 100, donde se obteria a nota
final.

Desse processo, um aluno (formando) não obteve nota mínima para apro-
vação.

6. COMENTARiaS E CONCLUSOES

Que critérios utilizar para avaliar a experiência? De tudo o que ocorreu,
seria correto pensar em fracasso? Por outro lado, sucesso, se entendido como
correspondência unívoca entre o esperado e o realizado, não ocorreu, igual-
mente. Mas essas são categorias de difícil adequação a este tipo de realidade; não
se pode delinear, de forma nítida o resultadoa esperar de uma ação em que seus
participantes têm a liberdade de modificá-Ia, de acordo com seus interesses;
eventualmente em detrimento dos interesses do professor. Professor esse, diga-se,
que talvez tenha sido tão aluno quanto eles.

Como atribuir uma nota ao ganho de aprendizagem havido? Se o que se
pretendeu aprender transcende a um conteúdo qualquer? Se o conceito de
conhecimento envolvido extrapola o nível da mera reprodução desses conteúdos,
depositados na memória, para se transformar numa capacidade individual espe-
dfica de recriar e transformar as realidades analisadas em classe, transformando-
as em soluções concretas para problemas da vida real?

Acredita-se que uma avaliação possível e coerente com a proposta se rea-
lizaria em dois momentos. O primeiro, ao se analisar a monografia, onde se
poderia buscar o nível de maturidade com que o aluno selecionou e verbafizou
um problema da vida real e o tratou. O elemento para comparação seria o nível
de maturidade com que tratou os problemas iniciais do curso, na fase de nego-
ciação. O segundo seria uma avaliação simples da evolução dos alunos no pro-
cesso comunicativo e participativo em classe.

Surgiram, no entanto, outros dados: os depoimentos espontâneos de fim
de curso e outros menos explícitos - mas não menos claros -, ao longo das
monografias.

6.1. Cr/ticas

Talvez um pouco mais de experiência do professor tivesse ajudado em
várias áreas. Ao realizar seu estudo de realidade ele não considerou que a Facul-
dade não era somente o aspecto estático de uma cultura acadêmica tradicional,
e foi surpreendido pela pressão dos outros professores, concorrendo violenta-
mente por uma maior fatia do tempo dos alunos. Esses alunos, por seu turno,
por terem um abatimento no preço ao fazerem mais créditos de uma vez, sobre-
carregam seu tempo. Ele não supunha, apesar de saber que o processo partici-
pative exige mais tempo, que quatro aulas não seriam suficientes para mudar
significativamente uma postura diante do aprendizado - e por quê não? Da
vida - aprendida e reforçada durante toda uma existência. Isso pode tê-lo levado
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a criar uma expectativa de desempenho insuportável a alguns alunos: Ele não
considerou, que, apesar de suas boas intenções, poderia, simplesmente ser inten-
cionalmente sabotado. Esta pode ser, perfeitamente, uma explicação para o fato
de um aluno concordar com uma resolução e descumprí-Ia em seguida. Essa
mesma linha pode explicar o fato de um aluno, em meio a todo esse clima resol-
ver dormir em aula: pode ter entendido de toda a proposta uma liberalização dos
mecanismos de controle; a liberdade, afinal; e por isso aceitou tudo: para poder
dormir impunemente. E ao final do curso, com uma boa conversa no professor
bonzinho, conseguiria a aprovação e os créditos.

E possí~el que as últimas medidas negociadas não tenham, como se
pensou, solucionado o problema da participação. Apesar de o professor não ter
aceito criar uma pressão interna à classe, no sentido de "balancear" a pressão
externa, a proximidade do final do curso pode ter gerado efeito semelhante: um
mínimo de aplicação era necessária para se fazer frente ao trabalho final.

O prisma que se considera principal a avaliar é o nível de real participação
obtido e suas conseqüências. Houve democratização da informação, do juízo e
da decisão em todas as etapas (concepção, planejamento, execução e aval iação)?
A que níveis? Houve benefícios reais dessa participação, em termos absolutos ou
comparativamente a um curso convencional? Uma coisa é fato: ainda há muito
o que aprender.
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