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questões relacionadas com a origem do Mundo, ou a sua cons-
I 1111 111, C as condições da existência sempre inquietaram o homem

til li rtaram-no para a reflexão. Nessa perspectiva, educadores hu-
11111111 111, muitas vezes demonstraram sua preocupação ante o despre-
I' 111 dlls pessoas que cursaram o sistema regular de ensino, para su-
I 1111 I problemática existencial e encararem suas vidas de forma
111 I -on lrutiva e com mais entusiasmo.

() fato é que não é nada fácil ajudar as novas gerações nas es-
I 1,11 , .m seu desenvolvimento pessoal. A formação de educadores

1111'1' incluiu disciplinas pedagógicas e psicológicas nos seus cursos
, ( mtudo, O efeito esperado não se fazia sentir na prática: quer na
111" 'U dos próprios problemas existenciais, quer na ação d eente.

Rc pirando a atmosfera de tais considerações, um pequeno grupo
ti· edu adores da Faculdade tomou conhecimento de uma nova linha
d. xlucação que emergia da tese "Agradabilidade e H me tase
JI quica" defendida pelo Prof. Leonel Correia Pinto, para a btcnçã
li tftulo de Mestre na PUC/RT e publicada nos Arquivo Bra il ir
dI P ieologia Aplicada, em 1969/70. Promoveram-se ene nlr s, e
ti I· urgiu o GREI (Grupo do Realismo Educacional Intcgrad ),
r omp to por cinco professores: o Prof. Leonel Corr ia Pinto, eu
fund dor e orientador; a Prof," e Orientadora Educaci nal, Maria
II I na Camurça Correia Pinto; a Prof." Maria Ivoni Pereira de Sá,
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da área de Administração Escolar; e duas ex-monitoras da área de
Psicologia da Educação Emília Martins Veloso, hoje Diretora da Fa-
culdade de Educação da UFC; e Yvaldy Maria Neves de Couto Melo,
a esta altura Pedagoga do Serviço de Liberdade Assistida do [uizado
de Menores de Fortaleza.

a GREI propunha-se encontrar maneiras efetivas de ajuda para
~s problemas "reais", concretos, manifestados pelos próprios estu-
dantes e que, nas pesquisas daquela época, apareciam com as se-
guintes prioridades: 1.° problemas psicológicos; 2.° problemas sociais/
fa~liares; 3.° problemas de escola e profissão. Uma pesquisa pos-
tenor sobre essa problemática, publicada em 1979, na Rev. Educacão
em Debate, confirmou esse quadro dos problemas entre a Juvent~de
de Fortaleza.

a GREI teve início em 1972. como um grupo informal que se
reunia quinzenalmente, na casa de algum de seus membros, para ier,
analisar e discutir a produção apresentada nas pesquisas do Prof.
Pinto. O teor das discussões fazia aflorar cada vez mais, no grupo,
a consciência de que era preciso trabalhar mais profundamente outras
dimensões da formação do indivíduo. além da dimensão cognitiva.

À época, chegavam aos meios educacionais de Fortaleza os tra-
balhos de Benjamin BIoom et allii, Taxionomia de Objetos Edu-
cacionais, enfatizando o desenvolvimento afetivo ao lado do desen-
volvimento cognitivo. a próprio BIoom, porém, parecia reconhecer
a dificuldade de trabalhar a dimensão afetiva, através da instrução
escolar.

a GREI prosseguia em seus estudos e seus integrantes cedo per-
ceberam a carência de uma sólida base psicológica, para uma atua-
ção mais segura na área da formação de pessoa. Para preencher essa
lacuna, o Prof. Leonel Correia Pinto projetou um "Curso de Aper-
feiçoamento em Psicologia e pesquisa Educacional" (CAPPED) ao
nível de Pós-Graduação. A ênfase nos dois campos evidenciava a
preocupação com o desenvolvimento de uma linha de pesquisa, que
viesse testar e ampliar as idéias até aqui defendidas.

De 1972 a 1974 desenvolveram-se as atividades do CA PPED,
que era ministrado pelos Professores: Leonel Correia Pinto e Rai-
mundo Hélio Leite. Desse Curso resultaram Monografias, de signi-
ficativo valor pedagógico.

Durante algum tempo o GREI ainda se manteve; entretanto,
em 1973 suas atividades foram totalmente absorvidas pelo GAPPED,
ficando pois, em recesso. Posteriormente, alguns dos seus integran-
te~ se afastaram para Cursos de Mestrado fora do Estado, mas, a
icmcnte lançada começou a dar os seus frutos.
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d das pesquisas foi criada, no
Em decorrência dos resulta ?s. lina "Psicologia da Educação

Curso de Pedagogia da UFC, a dlSCldP I - t visando à comple-
TIl" 1t d '0 da sala e au a, lS o ",vo a a para o mane]. "Psi I - do Desenvolvimento
mentação da formação advmda da" SICOogia
e da "Psicologia da Aprendizagem . b do GREI e a estes

Em 1975 retomaram os antigos
d

m~m rosEducaç-ao J icenciatu-
fissí is e areas ' ~somaram-se outros dez pro lsslo.na fissionais criaram o

ras e Serviço Social. Em conjunto, estes pro
Psico-Stúdio em substituição ao GREI.

_ , _. almente para os estudos de Fe-
a Psico-Stúdio reuma-se s_e~an. A 1 do desses estudos eram

nomenologia e Filosofias da Ex~stencI~. o aas formas da avaliação
discutidos resultados de pesqUlsas 50 rte nove1·to e da opinião dos

I '1' ão cio au o-cone ,nas esco as, como a utllzaç Pi t esentou o "Método Fe-
l N . d o Prof m o apr dco egas. esse ano am a, _'. I" (G F E) organiza o por

nomenológico, Gestáltico e EXlste
h
ncla , ti . l:nte'grada isto é, que

I . d - o umams tca 'e e, com vistas a uma e ucaça d d endizagem escolar.
levasse em conta o papel da afetivi a d na apr um lugar destinado

. ,. foi ractetlzan o como .a Psico-Stúdio . 01 se ca em todas as suas dímen-
1· ento da pessoa -a promover o desenvo Vim .- de estudo mais formaiS, eram

sões. Assim é que, ao lad~ de reu~\Oes ssoa na busca de uma inte-
realizadas sessões de cresclment~ a pe 'da ação _ leitmotiv
gração do conhecimento, .sentJm:;tâen~minada de Metodologia da
da linha de trabalho postenormen
Compreensão Existencial. d - (hoje FACED), como re-

No então Departamento de ~ ucaça~e Aperfeiçoamento e Espe-
sultado do CAPPED e de outros ~rso:e um clima muito favorável. d cnava-~ .
cialização que foram surglll e M trado. Sendo a linha de pesqUlsa
à implantação de um Cur~o de .- le~ mais desenvolvida à época, cou-
sobre a Compreensão EXlstencla
be-lhe norte ar a proposta do Cu~so.. Turma de Mestrandos inte-

. h ., 1'0 a pomena . id dEm 1977 tm a tnl~ e diferentes cursos da Umversl a e.
grada por vinte alunos onundos d s rofessores-alunos, uma vez ap~r-
Nesse Mestrado, visava-se a que ~s ~estres às salas de aulas. Porl~;
feiçoados, voltassem como melho: 1 . da Aprendizagem Humana ,"P~ICOogla -so, se eníatizou no Curso ~ _ ~ T.Jumanística, bem como a Pesqulsá
o Método G. F. E e a Avahaçao rI

em Educação. . íb -o da pessoa era uma constante
A preocupação com o qUll~e~1 currículo, atividades de "Sensi-

naquele Mestrado, havend? no a todos os alunos-mestres.
tivity Training", obrigatonam~nte pa:bendo já agora, reforço dos

a Psico-Stúdio prossegUlal' es~~~do. a' grupo passou a ser um
Mestrandos e dos egressos do N
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1••lllInlí, I I I I Upl Hllhilidade no processo de ensino-aprendiz~ge:n'
I' 11" "li' IlWIl 'j de classe e para uma fo~ma de aval\a?ao,

I I "1'\ li muit mais do que o desenvolvImento cogmtlvo.
I" 'bj tivo, a meta seguint~ foi. d,emonstrar que a

1IIIIItI d\ valiação de Pinto se aplica efICIentemente a um
di "1l1l1 I' I de qualidade" do ensino que se desenvolve

I, "A • d êt d
I 11 "di I t M todologia evidenciou as deficiências os me_o os

" I de '11 ino, gerando a necessidade de uma condução de
I. 1111, que integrasse no processo de ensinar e aprender ~s

ti 1111 " \1' : cor-hecer, sentir e agir. Era a hora da MetodologIa

I) 11 11 d sa Metodologia nos Cursos de Pedagogia e nas Licen-
1111 I (li I tulo experimental) atestou a sua propnedade ~ara o de-
""I \l\ 'IÜ de uma educação human~zada,. p~rque mars preocu-

I .. ser do homem' e uma educaçao mais mtegrada, por con-
"' 111" ' -' - d id,I I \I li conhecimento, o sentimento e a açao nas sltuaçoes a VI a

ltld \l1U. - d C d E e
( ) ito dos trabalhos levou a Coordenaçao o u~so e s~'

• ,li I , 'U em Controle de Qualidade no Ensino-AprendIzagem a in-
I. I I que seria oportuna a transformação do CQ~A, ~m ttr~ Curso

I [:"pecializacão em Metodologia da Compreensao EXIstenczal, poso
o, •. ' , íf M' t d CSA

hllltando uma preparação mais ampla e especi ica no e o o .
I 11 o Curso atual em 1g88 .

A linha da Compreensão tem, efetiva,?ente, den:onstrado ~le os
, ,. básicos da Universidade (ensmo, pesqUlsa e extensao) de

II' • pnnciptos 'dr 1I são indissociáveis, posto que. a Metodologia CSA .nasc~x dO re-
ultado de pesquisas levadas a termo dentro e fora da UmverSi a de, re-
I rnando à Comunidade, através do ensino e dos programas e ex-
t nsão nesta área.

local onde os Mestrandos apresentavam e discutiam suas Di 1\1

ções, recebendo [eed back.

Nessa época, o Pe. Brendan Coleman McDonald, um alun dll
Mestrado em Educação e Diretor do Colégio Redentorista de F ri I

lcza, ao tomar contato com a "Escala Natural de Avaliação", criad I

no âmbito do Psico-Stúdio, pelo Prcf. Pinto, decidiu testar esta n v I

fcrma de avaliar, no seu Colégio.
De tal pesquisa Brendan extraiu sua Dissertação de Mestrad .

O êxito do trabalho estimulou-o r prosseguir na investigação sobre I

"Escala Natural", levando-o a produzir uma tese de doutorado (PhD),
que defendeu na Universidade Nacional da Irlanda. A tese, rigorosa-
mente examinada por dois doutores da Nacional da Irlanda e um
outro de Londres, foi aprovada com louvor, recebendo elogios pela
consistência da proposta. -

Em 1982, em decorrência primeiro, do crescimento da pesquisa
na linha da Compreensão; segundo, da adoção da Escala Natural de
Avaliação, em Fortaleza. pelo Colégio Redentorista (1.0 Grau) e a
Escola Mirim; terceiro, dado o interesse revelado pelo Colégio Sebas-
tião de Abreu, de Maranguape, em preparar seus professores nessa
Metodologia - evidenciou-se a necessidade de formar professores e
outros profissionais para exercerem o "controle de qualidade" no en-
sino-aprendizagem .

Criou-se, então, um novo Curso de Especialização (CQEA), e
três Turmas de especialistas em "Controle de Qualidade no Ensino-
Aprendizagem" concluíram a formação.

Em 1985. uma especialista egressa da segunda Turma, Dulcinda
de Jesus e Silva (então Diretora do Colégio N." S." de Lourdes), testou
uma nova forma de recuperação da aprendizagem, com base no "Mé-
todo da Compreensão Existencial" (aperfeiçoamento do método
G. F. E). A experiência foi relatada em seminário sobre Avaliação
Escolar, promovido pela Pró-Reitoria de Extensão da UFC e, pos-
teriormente, publicada por esta Universidade na Coleção Documen-
tos Universitários, n." 20.

Com a implantação do Curso de Controle de Qualidade no En-
sino-Aprendizagem, o Psico-Stúdio foi desativado. tendo-se criado
porém, ao final de sua terceira Turma em 1988, o Grupo da Com,
preensão Existencial, reunindo os egressos das três Turmas do
CQ~A. O novo grupo discute as experiências pedagógicas e busca
cammhos para a expansão da Metodologia Compreensiva.
_ Es~a ret,rospectiva demonstra ser a Metodologia da Compreen-

S?O EXls!enclal uma linha de pesquisa, em pleno desenvolvimento,
ainda hoje Pode-se ver claramente, que a partir de estudos sobre

o DESENVOLVIMENTO DA METODOLOGIA
COMPREENSÃO EXlSTENCIAL ATRA VÊS

DAS MONOGRAFIAS

DA

A pesquisa, nesta linha da Compreensão Existencial, tem sidc
efetuada por Professores e Alunos ?~S Cursos, de M~strado, e de
Cursos de Especialização. Uma revisao das I?lssertaçoes d~ Mes-
trado, com temática da Compreensão Existencial,. pode ser lida ?,O

< ítulo V de "O Ensino Compreensivo e a Sociedade Fraterna .
CaPl 'b ' - 'Aqui, nos vamos reportar somente a algumas coniri ~Iç~es !specl
ficas extraídas das Monografia.s do Cur~o de EspecIaltzaçao em
Controle de Qualidade no Ensmo-Aprendlzagem (CQEA).
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I I1 Ih Ilha de conclusão do Curso, chamados oficialmente
1111 I 11 i 11'1", têm orientações diversas, podendo ser trabalhos mo-

I I I II realmente (aprofundamento de um só tema), ou tomar
III1 I dl' r .latôrios de pesquisa, ou de artigos para publicação em
I I

'C I~A foram aprovadas 36 Monografias, correspondendo
dll r ndimento absoluto das três Turmas, supondo que não
li ivld desistências.

I' trnbalhos são (como não poderia deixar de ser nestas .c0n.·
" I 1\ .lpicntes, mas também pioneiros. Trat~-se de ~m pnme~·

1\ dl/dlm a adêmico dos alunos-mestres. que sao tambem os pn-
I I I I' quisar uma metodologia, que também é primeira no

111 .111 di' " r quase virgem de pesquisas que a fundamentem.

1111 '0111 as flores repontam um pouco por toda part~, ~s~im
I 1111111 .ontribuiçôes de valor surgem, em trabalhos cle~tlfIca-

1111 dt' I rctensiosos . Não vamos dar a lista de todos os títulos
11 111, pnru e ter uma noção dos temas tratados, consulte-se o

11 111111 t' uinte:

QUADRO I

ÃO DOS TEMAS DAS MONOGRAFIAS DO CQEA
(1982-1988)

I 1111 'S lhido n." de trabalhos

\ M ( d logia da Compreensão Existencial .
II Ii t lide Divergentes e Criatividade , .

\\\ ) r~n ino por TVE / Avaliação .
I Plof rama de Educação Integrada .

II'(lb tizacão e rendimento no Ens. Público .
) .i a coletivo ameniza a timidez .

( ri mtacão e recuperação na escola , .
'1''' .nicas: Rac. Verbal/Teste de Comp. Pres. . .
Supcrvi ão escolar .

T ria de Campo no Ensino .. . .
h cola Comunitária .

17
2
3
1
2
1
5
2
1
1
1

TOTAL 36
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Os Professores Orientadores das Monografias foram: Leonel
Correia Pinto, Maria José de Oliveira, Maria Ivoni Pereira de Sá e
Noélia Picanço Machado.

A orientação incide, em geral, sobre a estruturação do tema es-
colhido, a coleta dos dados e o tratamento a eles aplicado, bem co-
mo a forma final de texto publicável. Não menos importante é o
acompanhamento de todo o trabalho e a atenção dispensada à moti-
vação, ou liquidação dos obstáculos encontrados, para que o novel
autor não desista dessa sua primeira empreitada acadêmica. As con-
tribuições, aludidas a seguir, emergem dessa relação "autor versus
crientador", mutuamente se inspirando.

1 - IMPLEMENTACÁO DA METODOLOGIA DA COMPREEN-
SÃO EXISTENCIAL NA ESCOLA MIRIM (1.0 GRAU)

Esta foi, certamente, a contribuição de maior destaque, levando
em consideração que uma metodologia só o é, se realmente for apli-
cada, se chegar aos alunos das escolas e os beneficiar. "Implemen-
tar" é fornecer todos os instrumentos e recursos para que o sistema
funcione c. s . amente. Esta implementação foi levada a cabo pela
Diretora da Escola, Maria Adiléa Lima Sales e suas três colegas
de Curso: Maria Helena de Almeida Oliveira, Neide Augusta Mar-
ques Rocha e Sandra Pinto de Castro.

Quem entender o que é uma escola - dentro de uma socieda-
de competitiva, na busca de bens materiais, empregos bem remune-
rados e posições de mando; uma sociedade convencional e desejosa
que seus filhos sejam os maiores ou os melhores na vida prática -
perceberá o trabalho que dá a introdução pra valer de uma metodo-
logia estranha, onde tudo, de inicio, é incerto, a não ser para os
especializa dos .

É preciso convencer e treinar todo o corpo docente da Escola,
que tem seus hábitos pedagógicos como sendo valores verdadeiros,
e que terão agora de abandonar. É indispensável convencer as fa-
mílias dos alunos que, numa escola particular, pagam para que seus
filhos aprendam o que é útil no mercado das profissões.

Os pais dos alunos acompanham currículos, programas e méto-
dos pelo que, em geral, é usado nas demais escolas da comunidade.
Qualquer mudança que mexa com os alunos mexe com muita gente.

s mestres têm que dar satisfação aos alunos e, principalmente, aos
li 'li pais e, por estes, à sociedade Todos temem que novas metodo-
IOf ia' não dêem certo e redundem em atraso, descrédito e prejuízo
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cconormco , Teme-se a perda de tempo com "sensibilidades", em de-
trimento dos resultados cognitivos e práticos. E há ainda as ques-
tões administrativas, as relações com os Colegiados, Conselhos e Se-
cretarias de Educação. Há os problemas com a transferência de alu-
nos de uma escola para outra que não usa a mesma metodologia, e
há a adaptação de pormenores burocráticos, como fichas e boletins
escolares.

Tudo isto a equipe de implementação conseguiu cumprir em
dois anos letivos (1988/89), executando literalmente um cronogra-
ma preestabelecido. Foi um trabalho para valer, e não somente para
produzir uma experiência válida, como requisito de conclusão de
um curso acadêmico.

A "Implementação da Metodologia da Compreensão Existen-
cial" foi modelar. Recomendamos sua publicação em livros.

II - ORIENTAÇÃO ESCOLAR E RECUPERAÇÃO DO REN-
DIMENTO COGNITIVO

Dulcinda de Jesus e Silva (já citada na primeira parte deste
trabalho) levou a termo uma experiência de grande significado tam-
bém para a Metodologia da Compreensão CSA. Os que estudam
esta metodologia sabem que a teoria CSA é operacionalizada nas sa-
las de aula, com o modelo TSIN (tensão-satisfação-investimento-nív I
de utilidade da aprendizagem). Dulcinda (1984) fez duas hip6te cs:

H1 O próprio desempenho cognitivo, tomado isoladamente, '
uma função das variáveis TSIN

H2 A atuação adequada do Orientador Educacional Fav r 'c 1\
dinamização de formas de equilíbrio indispensáveis li h III

desempenho na aprendizagem.

A primeira hipótese, confirmada ao nível de confiança ,tut
tica de 1%, afirma que, em qualquer grupo de alunos hó um IIh·
grupo bloqueado (com tensão de desagrado-alta) e um utro uh nu
po dinamizado (com tensão livre). Os bloqueados, 'OIllO rupo,
apresentam um rendimento cognitivo significantemente mois bul () ti 1

que o rendimento do subgrupo dinamizado. Isto é Iacilm '1)1' V rlfi·
cado, aplicando o modelo TSIN aos alunos de qualqu 'I' H li' "'1-\1
trando seu rendimento cognitivo nas diferentes marérins: hloqu u-
dos versus dinamizados. A confirmação da primeira hlp te P r
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Dulcinda coincide com os experimentos iniciais, que estabeleceu I

funcionamento dos fatores TSIN.
Mas há mais no trabalho de Dulcinda. Com o pequeno que

tionário TSIN é possível saber quais os alunos com probabilidade (11

tirarem notas abaixo da média da Turma, antes de fazerem as pr v I
(no caso eram de matemática). E é possível, portanto, recuperá-I
preventivamente, ou seja, "vaciná-Ias" contra a reprovação.

A segunda hipótese cuidou desta prevenção. A Orientação ·dll
cacional que atualmente anda muito confusa com "o que fazer" n I
escolas, tem aqui uma boa sugestão. Acompanhar, encorajar, recu
perar ... é um papel bem útil, [unto aos alunos.

A Orientadora (que Dulcinda também é) pegou os alunos blo
queados, dando-lhes em média onze horas de treino. Fazendo uso da
técnicas de entrevista e dinâmica de grupo, ensinou-os a "exerc 'I

constantemente o dar-se conta" (DSC), e a prestar atenção ao "com "
e "para que" (CpO). Fê-Ias debater seus problemas existenciais, junto
com os resultados que tinham obtido no 1.° bimestre. Conseguiu que
26 dos 28 bloqueados persistissem até ao fim do treinamento. De te
26 conseguiu dinamizar 14, permanecendo 12 ainda bloqueado'.
Logo no 2.° bimestre os efeitos do treinamento CSA apareceram, p is.
a comparação do rendimento cognitivo entre os novos dinamizado,
e os que o não foram, deu um ganho significativo ao nível de 1%
para aqueles que conseguiram superar o bloqueio mental (baixando
sua tensão negativa).

Ficou, portanto, confirmada também a segunda hipótese, de qu '
é possível, com orientação adequada, recuperar preventivamente li

alunos em risco de fracassarem. Repare-se que foi recuperada
mente uma parte (53,8%) dos bloqueados. Nada melhor seria de
esperar com apenas uma dúzia de horas extras de treinamento CSA I

A grande contribuição deste trabalho - uma contribuição ori
ginal de Dulcinda - está na especificação dos psicomovimentos D
e CPO, tal como ela os utilizou. (Leia-se Doc. Univ. n." 20 da Tm
prensa UFC, 1985). Não somente os Orientadores Educacionais, mos
também os demais professores especializados nesta Metodologia p
dem obter resultados semelhantes, durante o seu énsino.

111 - A MOTIVAÇAO DO ENSINO-APRENDIZAGEM N
SISTEMA.

Afinal, a Metodologia CSA ou o modelo TSIN traz imbutida un
própria motivação: cuidar de S. olhar constantemente a afetividad
das pessoas nos grupos, ou dos alunos em classe. Cuidar de "afetar"
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I' 11ti 'ipantes: atingi-los, tocá-Ias, mexer com a sua sensibilidade

I'" t vum mte ,.. r tar" os participantes não é o mesmo que p~~sar 5ue, por~ue
111111 I urticipam (falam. interrogam, ~ontestam) Ja estao, por ISSO

111 1111 "afetados" na direção pretendida "
I)111na Márcia Lima Holanda escreveu um trabalho sobre !:;

1111v I'U do Ensino-Aprendizagem no Sistema TVE do Ceara
I I H) Diz ela:

"A metodologia de trabalho no Sistema TVE é o grupo,
o diálogo, a participação. Mas a realidad~ é que _o grupo,
em linhas gerais, não cresce. não caminha, nao chega
junto. Por que?"

""tinua logo a seguir:

"O sistema funciona muitas vezes no modelo do neobeha-
viorismo operante ou instrumental. .. mediante reforço .. ;
princípio do [eedback . .. Nas escolas, ob~ervamos a pra-
tica do reforço quando atribuimos notas as taref?s esco-
lares. O objetivo a ser alcançado fica comp~o~et1do.' .em
virtude da motivação extrínseca. É necessano verificar
se o aluno "está presente".

I t I qu Diana Márcia aponta é que os alunos, malgra~o a meto do-
111:, , "rn derna", não são "afetados" como grupo, não sao acelerados

.11111mda telessala.
) modelo TSI aplicado a duas turmas da 8.a série (em que

111I10 s alunos tinham prática desde a 5.a no Sistema) so~re o a~da-
1111IIt ) 1.1 processo, mostra 58,Q7% de bloqueados e 41 Yo de dina-
111IIl(los. ucede que estas são praticamente as mesmas.yo~centa?e~)s
I 1111"ida pelo TSIN na situação existencial (a expenencia previa)
1(lll ,I a esses mesmos alunos.

)ucr dizer: aqueles que vão bem, ou mal em relação à sua vida
) 11 c incidem com os mesmos que vão bem, ou mal na telessala;
lIu:, participam razoavelmente (grau atribuído de 6,25 em ~e-

ti I 'li ham muito útil o trabalho que fazem (grau 8,2) ... Porem,
11(1' 11 di o a telessala não está oferecendo elementos pOSltl~OS ou
I\. 111 rud res, para que eles possam conv~rter o processo afetivo ad-

I 11.que 59% já trazem consigo, da VIda para dentro da sala de

"ti 11
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, Que faz, neste caso, a escola? - Ela se limita a dar um c 11

teudo para ser. "pr?cessa.do', por uma mente já em mau funci n I

ment~. Ora, nmguem sal por aí de viagem, sem verificar o estado
da maquma.

A .Isto que a in~estigação de Diana Márcia apurou está em censo
nancra com a t~ona. C~A e co~, por exemplo, as investigações d I

mestrandas Nadja Ribeiro Moreira (1980) e Waldília Neiva Cordeiro
(1984), que podem ser conferi das em "O Ensino Compreensivo e I

Sociedade Fraterna", p. 52-58.
_ Usando rapport e um discurso (diálogo) "responsivo", Nad]1I

nao obteve melhor rendimento ccgnitivo de seus alunos, do que h
~eve e~ outro grupo tratado com um discurso "direto ou iniciativ "
~ maneira do p~o~:ssor. Mas o discurso responsivo, acatando o s 11

tímento e as opiruoes dos alunos, está positivamente de acordo c 11I

o. processo de aprender e deveria portanto, levar à melhoria de r:11
dimento , Tal não aconteceu porque os alunos não fizeram pratic I

mente nenhuma tensão (grau 1).
E?quanto isso, Waldília utilizou rapport e ativação, com os psl

comovímentos CSA-COI-LIN. Esta ativação fez com que, inicialmente,
a tensão no Grupo de Experiência fosse significantemente mais alta do
que no Grupo de Controle. Porém, no final da experiência e do
programa, a tensão baixou, e o rendimento cognitivo superou, m
muito, o grupo que não tensionou, ou seja, que não foi "afetad "
(não deu bolas para o que estava se passando).

Daí vem o princípio: é preciso tensionar GO ótimo a consciência
do aprendiz. Isto é motivar adequadamente. A verificação do pr
c:sso TSIN,. durante o ensino, deixa entrever se há energia livre, \I
n.ao, em quais alunos se faz necessária a ênfase CSA, para que COI1
sigam um est~do quase estável de motivação, ou um estado protcn-
SIVO 00m mo.tlVação, f~rt~, mas distensa). Esta é a resposta à int r
rogaçao de Diana Márcia Por que o grupo não cresce?" - E porqu "
para ser afetado/ tocado/motivado. .. não basta um qualquer diálo
ou qualquer pressão de colegas num grupo. :É necessário um diálo
atitude "com conhecimento de causa".

, . Ainda quando o tra~alho escolar é feito em equipes, o questio
nano .TSIN deve ser aphcado a cada participante. A contribuição
de Diana Márcia revela que "os alunos gostam de trabalhar em
g~upo, apena~.:. ma~ ou menos" ~grau médio de 5,97). Maior gosto
VIra COI?.? êxito. AN.ao obstante ha aqui um círculo vicioso: mai I'

go~to VIra com o êxito, mas o êxito só virá se previamente houv I'

mais "gosto. !ortanto, urge fazer a ruptura do círculo, com técnicas
que afetem os bloqueados.
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1'111 I' I 'S dados se vê claramente que o treinamento dos Orien-
I 11 d' Aprendizagem se beneficiaria muito com a teoria CSA e o

I 111 I' 'IN.

I I R • PENSANDO A PRÁTICA AV ALIA TIV A NO SIS-
TEMA TVE CEARENSE

trabalho de Tereza Cristina Cruz Almeida (1988). Ela
que os telealunos pensavam sobre "o modo como eram

11 11dll ". Usou para isso o breve questionário TSIN e um outro
11 11111 u-io cral de 18 itens, aplicando ambos a 153 alunos de 5.'

, 11' ' •

) modelo TSIN fornece o "estado de coisas subjetivo" ou a "mo-
1I 11\ 111 rln eca" e não a "opinião, pura e simples, dos alunos. Os
1111 uIu li TSIN são deduções lógicas, a partir das respostas emiti-

1111' lIi .s), ou dos valores de intensidade atribuídos pelos res-
"di IIt' . Deduções lógicas ou implicações com base nas opiniões,

I I I IIl1h im com base nos princípios teoréticos confirmados por ou-
I! I 1'1 ulcus, e, com o apoio também da coerência interna entre essas

I I
I I 'JI)uticamente, verificou-se que o número de bloqueados (74%

1111111) .ru superior ao número de dinamizados (26%), independen·
I 1111 1111 do .cxo do alunado, ou da série (5.a à 8.a) em que se encon-
11 I 1111 modelo TSIN, que pede que os alunos avaliem os fatores

I 1111 I\U de ensino, provou ser mais adequado para descrição das
1111 111' • ncretas, do que as "auto-avaliações", ou a "avaliação gru-

I .l" 1111 linda a "avaliação direta" feita pelo Orientador da Apren-
I I 1111.

I 111) .abcm que a taxa de reprovações no Sistema TVE é muito
I ti I I~I. porém, não favoreceu os telealunos para se revelarem
I I 111 IVI i , quanto ao modo de serem avaliados. Ficou evidente que

1111111 llficicntes para aprovação" não indicam, necessariamente, um
I•• 111 1'11)" s de aprendizagem. -' .

() () I' nionário Geral deixou claro que os alunos dao prefer~ilc!a
I I IVllliudo pelas técnicas mais fáceis, como: fichas de avaliação
I1II v dunl, teste do manual de apoio, e por trabalh~s de classe e ~u-

I'" 1'1 ovus orais, testes perió~i~os e pesquisa ~n~ividual foram tidos
1"" 1111 difíceis e, por isso, rejeitados para os últimos lugares na. pre-
1 "I H I... pelo desagrado do esforço que representam. Isto dIZ da
11 1i I1 I \ de "cuidar" do processo TSIN, pois, sem tensão não se

lul' ,c m tensão excessiva, também não. É preciso que os alu-
III iI '111, com boa vontade, o esforço que o estudo requer.
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, ' auto-imagem deles, mais do que o seu in-
I I I IqUI em Jogo a lt d s da prova realmente res-

I 111 )lIando receberem os res~ a o er-estimam-se, ou
til 1 li I .lcs vão saber se sub-estJmam-se ou su~, em foco no

11111 "11\ adequadamente acerca do tema cogm IVO

b "A lia ão Formativa no Ensino das
I 111 S 'li trabalho so re va ç. d TCP O Grupo" 'v dira Neres (1988) fez uso o . ,

I liI I ,Mana an I d TCP antes das provas reais;
I' I 11\ -ntul de

G
24 aludno~~~~~~~ ~~ ;~ alunos não fez uso do TCP,

11'" II qu o rupo e
• A' G e usou o TCP desbloqueou

N" final da expenencla, o ~POd,qu izad O Grupo de Con-
f' d pouco mais inam.za o.

01 •• 1 111\111 s, _lc2n o um blo ueou quatro mais de seus partic,i-
1\, ,li uuc nao usou o TCP. q mais

I' fi .ando mais bloqueado. Naturalmente que est~ grupo
'li I , de conhecimentos.

I li" I' li' Ido teve rendimento menor na prova ,
'A ' não ter sido muito clara na mampu-

11 'SUl' desta ,expenencta TCP) o resultado mostrou-se Ia-
1i 111 do variável mdependent~l' (o O ~so do Teste de Competência

1 upo que o uti IZOU, , , '
111 VI pu ra o gr d "afetar" o processo. São necessarlOS aqui

1I1 umidu parece que po e
I ,'ntiCiramente mais controlados,

1111 (\', I ~ . TCP ou de uma
di sem motivar (com o , ,

() Iut é que: ar au as t 1 ara o nível de establhdade
ira) ta o processo men a p d

1111 I Il\lIn Ira arras , eu adversamente ativo, preocupa o
11111\11'1 '11 lC/bloqueadolpassIvo

d
, C etência Presumida é, por natu-

f1't O Teste e ompe
11111 vus c n I os. - CSA

I ~ I, \1111 instrumento da Compreensao '

Aliás, os Orientadores de Aprendizagem atribuem o bom I 1111

mento, em primeiro lugar, à metodologia que usam e, em últilllll, I

boa vontade do alunado em aprender. Os alunos pensam justai \ '111

o inverso: primeiro vale a sua boa vontade .

Este dado coincide com o achado no trabalho de Edna I~' I
Coelho Coutinho, intitulado "O Sistema de TVE e o Aprendizado ti I

Matemática" (1984). Ela encontrou que 80,64% dos alunos c n '111

dam em que "o mais importante para a aprendizagem da matem II 111

seja a vontade do aluno em aprender e a capacidade dele em li
cernir; enquanto que os professores admitem que, além dis ,11 I
também a metodologia que é causa importante",

Repare-se que a boa vontade dos aprendizes não se obt 111

através de exortações. E a metodologia que lhes favorece a 111111

vontade, dando-lhes meios para reduzir a tensão emocional c d
bloqueando-lhes a capacidade de discernimento . Ora, nenhuma lIllll

metodologia, que a CSA visa este objetivo,

v - AINDA O MODELO TSIN E O TESTE DE COM PI-
TÊNCIA PRESUMIDA (TCP)

Desde Scriven (1967) a avaliação diz-se "Formativa" ou til
processo, e, "Somativa" ou de desempenho desde Bloom, Hastin ,
Madaus (1971), Claro que, naqueles autores, a avaliação, qualquer
que seja, visa diretamente ao domínic cognitivo. Os testes, tant
somativos como os formativos, são testes para avaliar conheciment _.
os formativos são para diagnosticar se o aluno precisa, ou não,
tudar mais para as provas; os som ativos são para dar notas ou c 11

ceitos classificatórios.

Na Metodologia da Compreensão Existencial, o questionárto
TSIN não é um teste de conhecimento, mas de puro processo; I
recuperação não se faz especialmente sobre os conteúdos, porém,
sobre os problemas existenciais, tais como: tensão excessiva de de
sagrado, timidez, dificuldades pessoais, etc .

Quando se quer saber da preparação dos alunos nos conteúdo.
programados, aplica-se o TCP. Nesse teste (que tem toda a formo
de uma prova de conhecimentos) os alunos apenas indicam, numa
escala de 9 pontos, à frente de cada questão, o grau em que julgam
saber responder bem, a cada uma das perguntas ou problemas pr
postos,

, _ O MODELO TSIN COM CRIANÇAS SOCIALMENTE

CARENTES

Método CSA, o modelo TSIN :em s!do
\11 n t , ou separado do ." as mal's diversas sltuaçoes:, "t do de coisas n ,

1i 11I\\1 pura conferir o es a . ' . tes de grupos de desenvolvl-
1 e' com partlclpan f

11\111 IIlu!1 s em c asse: " d P áti a de Ensino' com pro es-
1 taglártO~ e ra ic 'h b

1\11 \11) P' soa; com es "f' nários em seu trabal o u-
111 111 ua função docente; com unCIO , 'os numa fábrica para

de ser usado com operan·. " .
\11 1\111' .. , e po . , "est do de coisas subjetivo . InSiste-se

11\"'1' , mo realmente vaIO es. a " dar ajuda aos sujeitos blo-
'1"1 '1", N é uma ~écnica "{odrmatLVe~sa'Pte~~~icaser utilizada como "so-

I 'aIS nunca eve " ~, de
1\111 H ',C, jarn .' t ibuir notas, salários ou premlOs

I n" para selecionar pessoas, a rt111 I V I , c

'1\1 dqUL'r natureza.
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- Gostam de estar ali na Casa?
- Participam psicologicamente das atividades?
- O esforço que fazem para cumpri-Ias é desagradável?
- Acham útil o que estão fazendo para suas vidas?
- E lá fora na existência da rua, como é?

t d que é segundo elas mesmas dizem, "a
I1 1111. -om o es u o.. . ,

I I 1\1 prc cupação"., ' t falho? Não cremos, porque,
, I 11 I I o TSIN ter sido .tecn;.ca~en eteste de ansiedade manifesta
11\1 \11 .orn o TSIN fOI ap ica o o. idênticos

1 di 'I'nylor, e, os re~ulta?os se nos a~g~::o de quatr~ sofrem
1 I S revela que tres crianças em ca a o • em quatro

ti: intomas de ansiedade. Somente uma .cnançaNão se pode
" 1" m a muitas outras cnancas.

\\1 I d Id natura ,comu. d "C "visto que a amostra
I ti li" i 'I para as 3.00 ~rtanças f a d:s:obreaviso, e prosseguir
1i.1 ti 111 ria. Todavla da para tear

I" 1(" I, b t material de que desfrutam,
d untar' o em-es arI 1\ 'IIS e perg ._ cri anças afirmam ter com

eocupacao que as .
11 11111 1111' C m a pr . .: com os familiares de suas casas, com

111111111, c m as obngaçoes,_ . ós atenuar esse estado de
, 1 ti dia-a-dia poderao por SI s ,

I IIhj .tivo? - Verdade é (já o dissemos)
I 'P Ia é: provavelmen~~ ~ao. bst1'tutos". Mas também dis-

'h dos seus pa1s su , ' di"I I m o cann o , ,- E estas se opõem a in 1S-
\11" 1\\1 têm a discípline ~ as °r~~:ço~~'~ndo corriam livres rua

, \I I ti uas expenencws P : l'zado sistemático, vigoroso,
, I I '\'111 um procedi~ento espec~a \es ~ão há como alterar em

1 I 111 direto em cima d~s desafJut~ 'E ainda que tal trabalho
I t do de COIsas a e IVO. (f liI 1 ,11111I11 lud ta es a , ente um acompanhamento o ow

I 1 111 c m essas crianças, som d mudança se processoU.
. dará certeza e que a "1'

II 1 I 11\\ di prazo nos ib ' ão de Silvany e Regma Ce ia .
1\11 muito valiosa esta contn uiça

Um dos usos mais aguardados pela nossa curiosidade, ou melhor
pela nossa intencionaJidade cientffica e humana, foi com as criançn
socialmente carecidas de ajuda.

Silvany Bastos Santiago e Regina Célia M. Florindo P S!oI I

relatam sua experiência na "Casa das Crianças" (1988), situad I \I I

Pacoti-Riachão, a 30 km de Fortaleza. Esse trabalho nos dá lIllIl

noção do que está acontecendo com nossas crianças abandonada 11 I

Ceará e como são "cuidadas". A interrogação maior era: que estra \I

o abandono teria provocado em sua subjetividade, no seu psiqui mo"
Diga-se a bem da verdade que a "Casa das Crianças" é 1111\

projeto educacional modelar. Ali as crianças têm habitação, comkl I.

estudo, recreio, trabalho, disciplina e carinho. Mas, como vão 'I
crianças por dentro, afetivamente?

Este questionário TSIN foi aplicado a 32 crianças de 10 a I'
anos de idade, na 4." ou 5." séries. A análise das respostas rev , 1

que 81 % estão bloqueadas na situação da "Casa" e 78% se apr
sentam bloqueadas, na sua experiência prévia na vida da rua.

Teoricamente e empiricamente, os valores atribuídos à ten 110

de desagrado (T) nunca são iguais, nem maiores do que os vaI r'
atribuídos à satisfação (S), ou ao investimento (I), ou à percepçuo
do nível (N) de utilidade daquilo que fazem. A exceção não ultrn
passa a 1% dos casos, nas diversas aplicações em escolas.

Na "Casa" as crianças se mostram diferentes. Com as 1
crianças analisadas, o desagrado é maior que a satisfação em 28°//1.
maior que a participação em 47%, e maior que a visão de utilidade
em 38% dos casos. Isto na situação da "Casa". E na situação vil"
ou em sua experiência prévia, a exceção aparece em 35%, 53%
19 %, respectivamente.

Isto significa que o "estado de coisas subjetivo" está confu o
na vida e continua confuso na situação atual, onde estão, ou no
trabalho. A consciência destes 81 % de crianças está ligada a um
"modo psicológico" anômalo, sem condições subjetivas razoáveis, para
levar adiante sua realização ou fruição. Esta falta de condições par I

a fruição global tem influências desmotivadoras sobre qualquer coi ti

O Me.TODO DA EXPERItNCIA INTEGRADA

- CSA brange: (a) o Método
M 'l dologia da Compreensao-

d
a ímentos da consciência;

d ão e seus ez mOVI
,"1 III tado e recepça, ,_ ara situações concretas

1111 II Mod 10 TSIN, operaclOnahzaçao-csa P itos: NO-B, MB-QA e
I I y tlinção Natural ou a Escala de conce .
, 11' 'ral alguns movimentos dele

) Mél do: nas pesqUlsas ~~ ,ge , pre com a intenção de,
d 'rias expenenclas. sem ~ ,','1 "" lISlI os em va , b t 1 aumentar em decorrencla, o

1111 '''llIllIld o processo cere ro-men a,
I' "dlll\ ·,,1 cogni!ivo dos adlunfo:." anipulado" o Método:

1'\ u' un títulos, on e 01 m

E ist ial no Ensino da"1\ Metodologia da Compreensão X.ISenci
Redação", por Maria Eliane da SIlva.
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- "A Matemátioa no Contexto Compreensivo-Existencial" pOI
Elizete Sales Colares. '

::A Prát~ca de Ensino da, Histária", por Maria Lucy de Lavei
O Ens,lO?, de Geografia: um enfoque Compreensivo-E I

tencial ,por Francisca Leni Góis.
"Crítica (CSA) na Área de Estudos Sociais (1,0 Grau). pOI

Marília Serra Holanda de Paula Pessoa.
"A Iniciação Perceptiva do Deficiente Visual no Domfnln

do Ambiente Físico", por Rosa Maria Sampaio Nogu 11'1
Lopes .

"Ref1e,::ão =: a Escola numa Perspectiva da Compreensün
Existencial . por Vera Lúcia Guimarães Coelho

"O Ensino da Religião- a Compreensão como uma Didát1c1l
do Ser", por Fátima Ribeiro Morais.

A maneira como cada pesquisador utiliza os nsicomovirnentn
mer~ce ser lida atentamente, para se apreender melhor a ligação dn
te~m~ com, a p;ática 10 diálogo do abstrato e do concreto! a pcrtl
nencia do tmaginãrio e do real.

, O t:abalho de Vera Lúcia propõe a Metodologia da Cornnreensnn
Existencia] no 2,° Grau. em virtude de, na sua investigação com Prof ~
sores que fazen: uso, de algum método científico, ter observado qu
os educadores ficam IndecISOs quanto à prática behaviorista-gestalti 111

E uma boa reflexão sobre o que se passa nas melhorés escolas
, O Model~ TSI~ tem sido usado por todos quantos aderiram

tco:I~-CSA, Ta se disse bastante do modelo. nesta revisão das contri
buições monográficas. No entanto, vale ainda trazer à con ci '11
CI1.' a contri?uição de :~tima Riheiro Morais, que aplicou o Método
~SA aO

A
en,sIn,o da Religião e ensejou, com sua pesquisa uma anális

de coerenCIa mterna do Modelo TSJN.

Previamente, a pesquisadora aplicou o Questionário TSIN a J)

alunos, e,m três !urmas mistas que tomou como Grupo de Control ,
Em, ~egUlda, aplicou-o na sua Turma de Experiência de 23 alun li,

VerIfICOU que a Turma de Experiência em nada diferia do Contr I'
quanto ao processo TSJN (79 % de bloqueados contra 82 %) , '

Com este conhecimento inicial de seus alunos, ela .foi ensinando
o Programa de Religião: pôs os alunos, em círculo/ face a face e f i
dialogando com eles, analisando o que diziam (LIN), verificando de
que se davam conta (DSC). incitando-os a se arriscar e traduzir a c
periência que já tinham (EXP) e a se pronunciarem sobre o sentid
que tudo isso fazia, para eles (COI) e não para a obtenção de nota'
em Religião, , .
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I 01 dll 1'1' grama, aplicou um Oucstionário TSIN, para avaliar
111I I IllpO a disciplina "Educação Religiosa" (d l ), o programa
I I (d) • a metodologia utilizada (d3). Resultado: após o

111111 M todo-CSA, a Turma de Experiência aparece dina-
I 111 ,111 ançou uma forma de estabilidade mais alta. Tais

I -onf irrnarn a um nível de confiança estatística de 1%,
mil respectivamente para os três aspectos supracitados.
11.iu interna do Modele TSIN com a teoria aparece,

11111111 P 10 teste t de Student os índices S/T versus J +N.
11 I 11'ri ncia, ou em qualquer aplicacão depois da Experiên-

1IIIIIdo é sempre não-significante, indicando que as relações
(,'/'1', l/To N/T) remetem para a mesma forma de equi-

é interno T-S-I-N.
11 IVII experimental (no caso o Método-CSA) vai ter um

I111111'nu um efeito parcial para esta ou aauela relacão em
111 IIl1stu, portanto. comparar qual a forma de equilíbrio oue
I I Ill'rimental tinha antes do ensino. com a forma consezuida
tllI I 11in compreensivo. Se blooueado antes, o grupo o é

ti 11l(nsõ : e. se dinamizado depois. é dinamizado nessas três
d 1l1(nsõ . Oualouer afastamento destes parâmetros. chama

11 II nnru uma análise diferencial. a fim de saber o que acon-
d 11ori ntacão adequada para o caso.

nlln fi Natural permite considerar a criatividade ou a ori-
111ft do, lunos nue. na sua específica área de inspiração, podem

llil 1lII/Ilm (AUT) ou ouase-autônomost Oé.t .
I I 1 I uiv ,cada oual em seu campo (pintura, música, redacão.
I 1111I1-mâtlca. ou física. etc) , .. tendem a se afastar do modo

I 11111convencional ou convergente e preferem não somen~e ~
1111v I div .rzente da cultura. mas aí se mostram fluentes. flexíveis

I I '11) ua respostas aos problemas.

I O construímos uma Escala de Atitudes Divergentes
11ti I 1111 publicada). com base nas características próprias dos in-
1111111ultum nte criativos. Eles. por exemplo. não gostam de tra-

11,111111euuipe , adoram variar suas respostas, brincam com quebra-
I 'I I enigmas, deixam-se levar pelos detalhes, interéssam-se por

I 111 li, U mesmo tempo, e assim por diante.

I lru I h ti dose de atitudes divergentes deve corresponder a uma
,"lItfll '(/0 criativa?
"11111uh r isso, foi organizada uma bateria de "provas de pro-

leI! 11 i lntivu" em áreas específicas (veja-se o artigo na Rev. Edu-
l'tI 1'/11 J) 'bate, 1983/84, p. 88).
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Nesse ano de 1984, a aluna do CQEA, Antônia de Lima apr
sentou um trabalho sobre "Atitudes Divergentes e Produção ri I

tíva". Ela aplicou a Escala de Atitudes Divergentes a 32 alun s \
fê-los desenvolver três exercícios: (1) escrevam o maior número I ti

sível de frases com a palavra "liberdade", em 15 minutos ... ; ( )
encontre o maior número de sinônimos que puder para três palavra
retiradas do texto, em 15 minutos ... ; (3) se todas as escolas fo '1.'111

abolidas, que faria você para tornar-se instruído? Construa o maku
número de sentenças dando soluções.

Tendo corrigido e pontuado os testes de produção criativa ('111

fluência, flexibilidade, originalidade), a pesquisadora foi verificar \
havia correlação estatística com a pontuação obtida pelos alunos, 11 I

Escala de Atitudes Divergentes. O resultado foi uma correIa UlI

apenas razoável de .49 (a correlação perfeita seria 1). Mas sI 1

correlação foi significante, ao nível de 5% de confiança, querendo
afirmar que: o grupo de atitudes divergentes abaixo da média aprc
senta um número menor de indivíduos criativos na produção; o
grupo de atitudes divergentes acima da média também é melhor ('111

produção criativa.

Em 1988, uma outra aluna do CQEA, Galeára Matos de Francn
Silva escreveu "Um Breve Estudo sobre Criatividade". Nesse estudo
aparecem as características dos criativos categorizadas em caracterís
ticas de Conhecimento, de Sensibilidade, de Ação, e socialment
C'como são os criativos"). No fim do trabalho há uma Entrevi 111

com o Prof. Pinto sobre Criatividade.
Galeára queria saber se "há tendências criativas ou divergem s,

nas escolas de clientela pobre?" A resposta encontrada na inve li
gação foi que, para 22 rapazes e 20 moças no 1.0 Ano Básico, a médi I
das Atitudes Divergentes nada deixa a desejar, em confronto com /I

média obtida de outras amostras nas escolas de classe econômicu
média/ alta. E quanto à produção criativa, os resultados também
acompanharam a normalidade ou seja: com atitudes divergentes acimu
da média, sete sobre dez rapazes e/ou moças também exibiam pr
dução criativa acima ela média.

A produção criativa foi produzida na área específica da matérin
mais preferida dos alunos (Português. ou Matemática, ou Biologia/
Estudos Sociais). Galeára quis saber se vale a pena preferir, ou nã ,
na escola. Isto é, se as notas obtidas pelos alunos e alunas fio
maiores na matéria preferida do que nas demais.

B uma questão de psico-lógica. O gostar atrai, motiva e faz
trabalhar. O não gostar afasta, ou deixa na indiferença, ou provoca
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r •••." •..,.I..1,d..1 hk queando a produção. Qualquer que fosse a condição
I 111 I I di lientela, o resultado esperado devia ser idêntico. Mas

I \I 11111 'eu?

I I 11111) dos 22 rapazes confirmou que vale a pena preferir, pois,
11111' 1111 I entre as notas resultantes da matéria preferida, com as
di 11I11 du outras duas, forneceu uma diferença altamente signi-
1 I 111 nlvel de 1% .

uunlo { moças (na condição de "clientela pobre") os resul-
I 1\11 hn tante diferentes. A nota média das matérias preferidas
I 11 I I' un nte igual à média das não-preferidas (4,95 e 4,90). E

I' I1 Pllll ainda é c de atitudes convencionais.

\I (I -lta- e que as moças socialmente abandonadas sofram im-
11\ tis violentos na St1~ sensibilidade. com repercussões mais

, IUI princípio do agrado-desagrado.

I rola não sabe disto ainda Em suas visitas a algumas escolas
1111dll!"S públicas). Galeára conta em seu "Breve Estudo" que
1111111 soras confundiam criatividade com n "deixa faze" o que

I I ," "Que é muito difícil desenvolver algo mais criativo ...
I' ti 1 'ursos, precisa reciclar todo o pessoal, as nrofessoras não

tI'"11 lnovacões nos seus métodos. os nais não estão acostumados
111 I lIi IIS dessa maneira. .. isso é coisa de nré-escola . Com o tempo

, '1111) 11, cri ancas crescem e não podemos perder temoo com tais
I Aleuns diretores ou Orlentadores acrescentaram: "são esses
di crlntivos aue mais bagunçam, não querem nada, não se ajustam

1111111, 1\ terríveis"!

ontribuicões sobre Criatividade, de Antônia de Lima e de
1I ,1111 lIO as primeiras no tocante aos conceitos QA e AUT, pro-

111 nn • cala Natural de Avaliação da Aprendizagem Humana.
'1.1 muinm a idéia de que já é possível, sem grande complicação,
I 1111 li,' nu c cola. que os alunos criativos apareçam.

" '!111m nte, por tudo o que fica dito se vê que as Monografias
" t 111 ItI IS fizeram avançar a Metodologia-CSA. E, para terminar este

I 1\.'1\ li da contribuições específicas que versaram o tema CSA/
I IN/( riarividade, vale citar o que dizia Krishnamurti, já em 1957:

"O intelecto se satisfaz com teorias e explicações, a inte-
ligência não; e para a compreensão do processo total da
existência, é necessária uma integração da mente e do
"oração no agir" .
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DESENVOLVIMENTO DA METODOLOGIA DA
COMPREENSÃO EXISTENCIAL
Publicações
Autor: Leonel Correia Pinto

1969 - Homeostase Psíquica e Agradabili-
dade .

1970a-· Dinâmica de Agradabilidade Refe-
rente aos Níveis Tensionais .

1970b- Agradabilidade, Tensão e Memória

1974 - O fndice de Agradabilidade no
Processo de Ensino-Aprendi-
zagem (tese de LivreíDocêncía)

(manuscrito)
1978 Psicologia Educacional em Novos

Temas .
1981 - O Teste de Agradabilidade Básica-

OPK .
1983/- Teoria-CSA da Aprendizagem Hu-

84 mana ou da Experiência Inte-
grada .

1984 - uma tecnologia educacional para o
'modo ser' no ensino-aprendi-
zagem .

1985 - A Questão do Método/ O Problema
da Avaliação . . . . . . . . . . . . . .

1987 - Análise Intersubjetiva no Controle
de Qualidade do Ensino-Apren-
dizagem .

1989 -- O Ensino Compreensivo e a Socie-
dade Fraterna .

1990a- A Alternativa Naturalística e a Sub-
jetividade na Ciência .

1990b-- Análise da Situação de Ensino-
Aprendizagem .

1990c- O Pequeno Livro da Educação
Compreensiva .

Arq. bras. Psic. apl
RJ, 21(4)

Arq. bras. Psic. apl
RJ, 22(1)

Arq. bras. Psic. apl.
RJ, 22(3)

Centro Editor de Psic.
apl. CEPA, RT

Centro Editor de Psic.
apl. CEPA, RJ

Rev. Educação em
Debate, FACED/UFC

Col. Doe. Univ. 15
UFC

Col. Doe. Univ. 20
UFC

Rev. Educação em
Debate, FACED/UFC

Departamento de Fun-
damentos de Educação,
cad. n.? 2/UFC
Departamento de Fun-
damentos de Educação,
caderno a publicar.
Departamento de Fun-
damentos de Educação,
caderno a publicar.
Departamento de Fun-
damentos de Educação,
caderno a publicar.
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