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RESUMO

Esta dissertação discute categorias relativas à construção da autonomia moral do

educando como aspecto básico do ensino-aprendizagem. Muito embora a autonomia,

como proposta de educação moral, tenha sido muito debatida por filósofos, psicólogos e

educadores, existe uma predominància de atitudes repressivas e dominadoras no sistema

educacional em geral. Esse modelo de educação é compartilhado por aqueles que

concebem a educação moral como um processo de adaptação do indivíduo às normas

sociais vigentes Entretanto, há uma proposta - a proposta psicogenética - que se contrapõe

a essa concepção e que considera a educação moral como construção de personalidades

autônomas, aptas à cooperação. Com o objetivo de compreender como uma escola

construtivista - que tenha essa proposta de educação moral e autonomia em seu projeto

pedagógico - trabalha essa autonomia através do ensino-aprendizagem, realizamos um

estudo do cotidiano de uma sala de aula em llma dessas escolas. Os resultados têm

apontado para um despreparo, por parte das professoras da escola, em lidar com uma

educação para a autonomia. Algumas iniciativas - como trabalhar o grupo, incentivar o

respeito entre os colegas, abrir espaço para os aluno nas discussões das regras de sala - são,

para a maioria. ações intuitivas, onde não existe uma base do referencial teórico que guia

essas ações. Assim, apesar de expressarem um avanço na formação de indivíduos

questionadores. essas inovações são tímidas, apontando para a necessidade de uma

formação continuada, que poderá contribuir na construção de cidadãos intelectual e

moralmente autônomos.



ABSTRACT BH/UFC

This dissertation discusses categories of construction of students' mora! autonomy

as a basic aspect of the teaching-learning process. A1though autonomy, as proposa! of

moral education, has been much discussed by philosophers, psychologists and educators, a

predominance of repressive and dominant attitudes exists in general in the educationa!

systern. That education model is shared by those that conceive moral education as an

adaptative process of the individual to the effective social norrns. However, there is a

proposal, the psychogenetic proposal, that opposes that conception and considers mora!

education as a construction of autonomous personalities capable of cooperation The

objective of this study was the understanding of how a constructivist school that has a

proposal of moral education and autonomy in its pedagogic philosohy promote this

autonomy through the teaching-Iearning process. We cmpleted a study ofthe c!ass roem'

daily routines in one school. The results have showed an unpreparedness on the part of the

school's teachers in working with autonomous education. Some behaviors, such as how to

work with the group, howto motivate respect among friends, how to create spaces for the

student to discuss using classroom's rules, are, for most, intuitive actions. The base of a

theory to guide those actions don't exist. In spite of some progress in the formation of

critical thinking individuais, those behaviors fali shy, pointing out the need for a

continuous training program formation that will be able to contribute intellectually to

citizens' construction of moral autonomy
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APRESENTAÇÃO BH/

A presente pesquisa é fruto do estudo sistemático da teoria psicogenética da

moralidade e da experiência no setor de Psicologia em uma escola de Fortaleza. Essa

experiência, juntamente com as leituras, possibilitaram algumas indagações a respeito da

prática dos professores na busca da construção da autonomia moral dos alunos, último

estágio de desenvolvimento moral, segundo Jean Piaget: como uma escola que tem uma

proposta construtivista pensa e trabalha a educação moral de seus alunos?; Os professores

estão ocupando o lugar que lhes compete na construção da autonomia moral desses alunos?

Suas propostas e posturas são favoráveis a essa concepção de autonomia?

Para buscar respostas a essas indagações, realizamos este trabalho de dissertação,

que se compõe de cinco partes: Introdução, Capítulo 1 - A Perspectiva Psicogenética da

Educação Moral, Capítulo 2 - Metodologia da Pesquisa, Capítulo 3 - Análise dos

Resultados, e Conclusões. Vejamos em que se constitui cada um desses capítulos.

Introduzimos o presente trabalho situando a problemática de estudo juntamente

com as indagações de campo como fruto de estudos teóricos sistemáticos e da experiência

em uma escola de Fortaleza.

1\0 primeiro capítulo - A Perspectiva Psicogenética da Educação Moral -, tratamos

do conceito de autonomia na perspectiva psicogenética - referencial teórico adotado nesta

pesquisa -, enfatizando os estágios de desenvolvimento moral, segundo Piaget, e a

repercussão dos dois tipos de relações (coação e reciprocidade) sobre a prática educativa;

identificamos o ambiente sociomoral como um currículo implícito; situamos o papel da

escola na formação moral dos alunos e repensamos o lugar do educador nessa formação.

Na metodologia, delimitamos os procedimentos da pesquisa, a forma como os

dados foram levantados, os instrumentos utilizados no levantamento desses indicadores e

as categorias de pesquisa; caracterizamos o tipo de investigação, a escola em que esta foi

realizada, os sujeitos da busca, além de identificarmos os procedimentos de análise do

material coletado, dando um suporte teórico às reflexões procedidas.

Na Análise dos Resultados, realizamos a articulação dos dados colhidos na

pesquisa, com o referencial teórico por esta adotado. Para que essa articulação fosse o mais

fiel possível, procuramos registrar os dados do modo como nos foram apresentados pelos

sujeitos através de suas verbalizações e a partir de observações registradas, respeitando a

identidade dos sujeitos.
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As Conclusões se basearam nas inferências a partir da análise dos resultados, nas

teorias psicogenética, de Piaget, e do "professor reflexivo", de Alarcão. Nelas, retomamos

as quatro categorias de análise para compreender como elas se manifestam nas professoras

observadas, identificamos os avanços e retrocessos da prática pedagógica dessas

professoras e da escola como um todo, procuramos explicações para as coerências e

incoerências apontadas nessa prática e propomos algumas sugestões para melhoria do

ensino, com base em uma proposta construtivista de educação moral.

Além desses capítulos, a dissertação constitui-se de referências bibliográficas e

bibliografia complementar, nas quais estào registrados os materiais librários que

trouxeram, direta e indiretamente, contribuições para a pesquisa, e dos anexos, onde podem

ser encontrados alguns instrumentos utilizados: os roteiros das entrevistas iniciais e de

explicitação, e os questionários.

A linguagem utilizada neste trabalho não é rigorosamente acadêmico-formal.

Optamos por uma comunicaçào mais acessível a qualquer leitor que queira conhecer um

pouco mais sobre a construção da personalidade moral da criança e acerca do papel que o

educador exerce nessa construção - para que os seus resultados não fiquem "estacionados"

nas prateleiras das bibliotecas universitárias. Entretanto, isso não deixa o trabalho à

margem das novas normas da academia, que atualmente permite o emprego de uma

linguagem menos prolixa nos trabalhos científicos, inclusive sugerindo como indescartável

para o texto didático-científico, dentre outros, o atributo da simplicidade (Barreto e

Mesquita, 1998), contanto que o escrito se afaste o menos possível da norma culta, o que

foi aqui obedecido.
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INTRODUÇÃO

As Ciências humanas só fazem sentido se contribuírem, de alguma forma, para

respostas a desafios éticos: a luta pela paz, pela preservação da natureza e pelo bem-estar

da humanidade. É a moral idade que dá sentido às Ciências humanas. Assim, a moralidade

tem sido objeto de estudo e reflexões de vários ramos do saber: Filosofia, Psicologia,

Sociologia, Educação etc.

Segundo Freitag (1992), a ação moral pressupõe um sujeito de ação, livre, dotado

de vontade e razão, e capaz de guiar seus atos segundo determinados critérios e princípios.

O sujeito moral se faz a pergunta: "como devo agir?", antes de buscar respostas que dêem

sentido às suas ações. As escolhas de determinadas ações e não de outras não ocorrem por

acaso. O sujeito é parte de um meio social que tem grande importância na determinação de

seus atos. O sujeito é guiado por princípios eleitos em seu meio cultural. A discussão sobre

a moralidade, portanto, não tem somente um caráter teórico, pois dotada de repercussões

no plano da prática nas diferentes culturas das sociedades modernas.

Com efeito, o debruçar-se sobre um tema como a moralidade é extremamente

relevante e complexo, exigindo-se um tratamento multidisciplinar sobre o assunto, não

devendo, por isso mesmo, ser estudado isoladamente por uma das disciplinas da área de

Ciências humanas. A complexidade do tema pressupõe uma análise capaz de integrar

várias ópticas.

A Filosofia da moralidade, preocupada com a reflexão pessoal sobre os valores

humanos, estimula o ator a fazer uso de sua razão antes de tomar qualquer decisão,

hierarquizando suas prioridades e ponderando as possíveis ações e suas conseqüências. A

ação do indivíduo, já consumada, deveria, então, ser analisada e corrigida para evitar

futuros danos. Os princípios que norteiam essa ação e reflexão constituem a verdade e a

justiça. A Filosofia não se preocupa com os aspectos irracionais ou com as ações do sujeito

dentro do contexto social (idem, ibdem).

Foi a Sociologia, segundo Freitag (1992), que estabeleceu os limites de ação dos

atores individuais, apontando para a supremacia das estruturas macrossociais. Sem dúvida,

a Ciência de Comte está certa ao sublinhar a caracterização de ações institucionalizadas na

sociedade e internalizadas pelos atores individuais, mas não deveria restringir o conceito

da moralidade ao desempenho de papéis sociais impostos pela sociedade nem negligenciar

um elemento tão importante para a compreensão da moralidade - a consciência individual.
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A reflexão sociológica cumpre seu verdadeiro papel quando analisa criticamente o sistema

dos costumes.

A Psicologia tenta compreender os comportamentos conscientes e inconscientes do

homem e as intenções subjacentes aos seus atos, buscando auxílio na Biologia. A.

Psicologia da moralidade concebe os atores sociais não como indivíduos que nascem

competentes e moralmente autônomos mas como indivíduos em construção, capazes de

pensar e julgar suas ações e as dos outros, além das regras norrnativas impostas, enfim,

quando são capazes de estabelecer relações autônomas.

A Educação, sob a influência da concepção psicológica da moralidade (esta não é

nata, mas construída ao longo das experiências de vida), vê no ensino-aprendizagem uma

excelente oportunidade para instruir as crianças nos valores morais da sociedade a que

pertencem. No entanto, há adeptos da idéia de que esses valores devem ser transmitidos de

cima para baixo, sem nenhuma reflexão do aluno e existem aqueles que, sendo contra essa

forma impositiva de educar os valores, propõem uma educação moral ativa, sob a qual a

criança, em vez de apenas sujeito, se toma construtora de suas experiências morais,

descobrindo-as, ela mesma, através da investigação e de sua atividade espontânea.

A escola, seja incentivando a formação moral autônoma através de métodos ativos,

seja dificultando-a, tem desempenhado seu papel nesta formação. A grande questão é o

tipo de sujeito que a escola está construindo: se são sujeitos que aceitam passivamente

valores impostos, ou se estes exercitam sua autonomia na construção e compreensão desses

valores.

Sendo a educação o propósito maior visado por esta pesquisa, nos deteremos um

pouco mais em alguns autores que trouxeram grandes contribuições para uma proposta de

educação moral.

Apesar de Piaget ter falecido em 1980, muitos de seus textos foram publicados

posteriormente. É o caso dos Procedimentos da educação moral, publicado em 1996, no

livro Cinco estudos de educação moral, pela Casa do Psicólogo. Nesse artigo, Piaget

propõe uma educação moral ativa pela qual a criança realiza experiências morais e acredita

que a escola constitui um meio para essas práticas. O desenvolvimento de sua moral deve

se dar no sentido de uma autonomia, para que a criança, em vez de mera reprodutora,

construa seus valores de forma ativa.

Aquino (1996) também considera como papel primordial da escola o constante

estabelecimento da função epidêmica no aluno, cabendo ao professor pautar os parâmetros
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relacionais (inclusive a indisciplina) no seu campo de conhecimento. O trabalho do

conhecimento pressupõe a observância de regras, podendo-se, por meio dele, recuperarr a

moralidade do aluno, moralidade entendida como regulação das ações humanas na

tentativa de ordenação do mundo que se apresenta. Esse trabalho de indagação na busca do

conhecimento não requer um aluno passivo e estático. Pelo contrário, ele implica

inquietação, movimentação de energia.

A pergunta que se formula é: como canalizar essa energia que o educando apresenta

em sala de aula, em favor do trabalho científico e da autonomia moral? A princípio

podemos dizer que os aparatos técnico-pedagógicos de que o professor dispõe são menos

importantes do que a compreensão .do mundo a partir de seu domínio específico. O papel

da escola envolve, portanto, a tarefa de proporcionar ao sujeito a experiência de aventura

de construção e reconstrução dos conhecimentos que se apresentam na realidade dos fatos

cotidianos, em busca de uma visão, a mais ampla possível. A partir daí, o barulho e a

agitação passam a ser agentes do ato de conhecer, tomando-se a "indisciplina" um

movimento organizado.

Constance Kamii (1990), abordando as implicações práticas da teoria de Piaget,

compreende a autonomia como finalidade da educação. Segundo ela, as crianças não são

encorajadas na escola a pensar de maneira autônoma. Os professores usam sanções para

conseguir que as crianças dêem as respostas "certas" da maneira como eles querem ouvir.

O resultado desta atitude é o convencimento por parte das crianças de que a verdade

provém somente da cabeça do professor. Ela propõe, então, uma reforrnulação dos

objetivos da educação, situando a autonomia como meta-alvo. 'em exemplo trazido por ela

está no ensino de Aritmética. Em vez do professor trabalhar com a instrução, deveria

introduzir jogos, como a "Batalha Dupla", na qual a soma de duas cartas é comparada com

a soma do adversário. Aqui a criança calcula por si só o resultado de cada adição, além de

poder comparar seu ponto de vista e argumentar quando um dos jogadores pretender

trapacear. Assim as crianças aprendem mais ativamente e desenvolvem relações mais

autônomas.

Para Kamii (1990: 123-4),

... ironicamente, muitos educadores gostariam de ver a

autonomia moral e a autonomia intelectual em seus alunos. A

tragédia está em que, por não saber distinguir entre
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autonomia e heteronomia, e por terem idéias ultrapassadas

sobre o que é que faz as crianças 'boas' e 'educadas',

continuam a depender de prêmios e punições, convencidos de

que estes são essenciais para a produção de futuros

cidadãos adultos bons e inteligentes.

Kohlberg (apud Freitag, 1992), dando seguimento aos estudos de Piaget e visando à

busca dessa autonomia (nível pós-convencional) pelos educandos propõe programas de

educação moral. Para a Psicologia da moralidade, existem fases no desenvolvimento em

que a criança está mais aberta para certos aprendizados, devendo a educação moral ser

mobilizada sempre, evitando um retardamento nesse desenvolvimento. Kohlberg reformula

os estágios sugeridos por Piaget (que veremos mais detalhadamente no próximo tópico),

distingüindo três grandes niveis da moralidade, que se subdividem em seis estágios

distintos.

No pnrneiro nível - pré-convencional - a cnança é sensível às regras SOCiaiS

interpretando-as como conseqüências fisicas (punição e recompensa). Diferenciam-se

nesse plano, os estágios da moralidade heterônoma (estágio 1) e individualismo, intenção

instrumental e troca (estágio 2). No convencional - 2° nível - a criança procura preservar

as expectativas da família e do grupo. Compõe-se dos estágios 3 (expectativas

interpessoais, relações de conformidade interpessoal) e 4 (sistema social e consciência).

Por fim, no nível pós-convencional, há uma tentativa de definição dos princípios morais,

independentemente da autoridade de grupos ou pessoas, caracterizando os estágios 5

(contato social ou utilidade de direitos individuais) e 6 (princípios éticos universais).

Vejamos como a criança concebe as regras em cada estágio:

Estágio 1 - moralidade heterônoma: a criança considera correto não violar as

regras para evitar o castigo.

Estágio 2 - individualismo, intenção instrumental e troca: fase em que a criança

segue as regras quando forem de seu interesse.

Estágio 3 - expectativas interpessoais, relações de conformidade interpessoal: a

criança se comporta de acordo com o que é esperado dela.

Estágio 4 - sistema social e consciência: é considerado certo cumprir com as

obrigações da sociedade, apoiando a ordem social e o bem-estar da sociedade.
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Estágio 5 - contato social ou utilidade de direitos individuais: onde se visa ao

maior bem para o maior número de pessoas, mesmo que entre em conflito com

alguns indivíduos.

Estágio 6 - princípios éticos universais: caracterizado pelo respeito a princípios

éticos universais como a justiça, igualdade de direitos e dignidade do ser

humano como pessoa individual.

Os projetos de educação moral em Kohlberg são agrupados em duas categorias: a)

discussão dos dilemas sociais em grupo de professores e estudantes e b) construção de

comunidades justas e democráticas.

As discussões dos dilemas morais precisam permitir a livre expressão, centrar a

argumentação na justificativa moral, ocorrer entre estudantes dispostos a debater e contar

com o estímulo do professor, o que requer um preparo dos alunos na condução de tais

discussões em sala. Espera-se que o professor tenha a capacidade de estabelecer e manter

uma atmosfera adequada nas discussões e encoraje os estudantes na tomada de posições. A

formação do professor é uma peça central no êxito de programas de educação moral desse

tipo. Kohlberg estava ciente da impossibilidade de desenvolver um currículo específico

para a educação moral, mas atentava para as diversas formas de condutas que perpassavam

o relacionamento dentro e fora da escola e que podiam ser encaradas como material a ser

trabalhado em sala de aula (Freitag, 1992).

A segunda estratégia de educação moral proposta por Kohlgerg é o projeto de

construção de uma just-community, onde a argumentação e ação morais não fossem

hipotéticas, mas se dessem a partir das práticas do cotidiano, estabelecendo-se uma relação

entre julgamento e ação moral. Essas experiências com o just-community mostraram a

possibilidade de implementação do sistema de autogestão dos alunos para alguns aspectos

da vida escolar, sendo estes capazes de elaborar regras e resolver conflitos decorrentes das

transgressões a essas normas. Esse tipo de trabalho aponta para a validade da cooperação e

solidariedade entre professores e estudantes como um princípio regulador de ações

cotidianas mais democráticas e eficientes que o princípio da disciplina (idem).

Para Freitag (idem), essas experiências junto a comunidades justas são fiéis à teoria

psicológica da moralidade de Piaget e não à de Kohlberg porque estão orientadas por

normas democraticamente elaboradas (lealdade, solidariedade), alheias ao raciocínio moral

kohlberguiano, e não por princípios racionais e universais, como defenderia ele.
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Ainda segundo esa autora, não se pode duvidar da validade dos programas de

educação moral como programas pedagógicos. O que não se pode é propô-Ios em nome de

objetivos extrapedagógicos, já que a educação moral, por si, não pode modificar as

estruturas da escola e da sociedade.

Entretanto, experiências em escolas democráticas (Singer, 1997) - onde são

desenvolvidos mecanismos de superação de conflitos comunitários e individuais através do

estabelecimento conjunto das regras entre alunos, professores e diretores, sem recorrer a

uma autoridade moralizadora - têm demonstrado sua importância na luta pela

transformação social e busca de uma sociedade democrática e igualitária. Muitos de seus

ex-alunos desenvolveram um modo de vida menos conformista e tomaram-se pessoas

engajadas em movimentos políticos e debates pedagógicos, questionando os valores da

sociedade moderna. É claro que esse fator não é suficiente para a transformação do social,

haja vista o isolamento das iniciativas das escolas democráticas. Entretanto, ele é

fundamental à medida que opera uma transformação do indivíduo, tirando-o de uma

postura conformista e instigando-o a lutar pelos seus direitos e por uma sociedade mais

justa, como ocorreu no final dos anos 1960.

As escolas democráticas atribuem aos alunos a responsabilidade na determinação

das regras da escola, fazendo-os sujeitos participativos nas decisões. Outra inovação nessas

escolas democráticas relaciona-se com a punição: o sistema punitivo foi abolido e os

conflitos são trabalhados nas assembléias, como pontos a serem debatidos e decididos por

toda a comunidade. Não só a responsabilidade nas decisões é dividida, como também as

diferenças são respeitadas, sendo a punição algo desnecessário (Singer, 1997).

A prática das escolas democráticas, portanto, interroga a sociedade, questionando

as relações entre o discurso e as técnicas de poder exercidas por esta no presente.

Essa visão vai ao encontro da proposta de Paulo Freire na Pedagogia da autonomia,

onde este afirma que a Pedagogia deve ser fundada na ética, no respeito à dignidade e à

própria autonomia do educando, afinal o ensino dos conteúdos não pode dar-se alheio à

formação moral do educando (1998: 37). A autoridade do professor em sala de aula não é,

segundo ele, significado de autoritarismo. O autoritarismo implica a inculcação nos

dominados da responsabilidade por sua situação, fazendo-os se sentirem culpados pela sua

condição de dominados. A educação só ganha sentido se expulsar a sombra invasora do

opressor de dentro do oprimido, sombra que, expulsa pelo oprimido precisa ser substituída

por sua autonomia e sua responsabilidade (idem, ibdem: 93).
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Existe, nas escolas, uma queixa generalizada das atitudes dos alunos em sala de

aula no que diz respeito a comportamento e disciplina. No entanto, muitos professores não

se questionam sobre o exercício de sua autoridade em sala de aula. Essa temática da

disciplina e autoridade faz parte da educação moral nas escolas, havendo, assim, uma

necessidade de melhor investigação dessas questões trabalhadas dentro da escola.

Nossa experiência no setor de Psicologia de uma escola em Fortaleza nos fez

questionar sobre qual indivíduo a escola está pretendendo formar. Essa experiência

mostrou o quanto as escolas, tanto no plano institucional, como no do trabalho na sala de

aula, têm apelado para o disciplinamento do corpo, exigindo-se de seus alunos controle de

seus comportamentos até que se tornem "corpos dóceis" e indivíduos bem adaptados à

estrutura escolar. Isso foi verificado a partir da principal demanda da escola com relação

aos estagiários de Psicologia: dar conta da indisciplina manifestada pelos alunos do

colégio, principalmente os da 5a série.

Dar conta dessa indisciplina significava calar manifestações de comportamentos

que não eram aceitos pela escola, como, por exemplo, a desobediência, hiperatividade,

conversas em sala de aula, dentre outras. A escola recebia alunos "problemáticos" expulsos

por outras escolas, mas não conseguia "dar conta" desses sujeitos. Nem a direção, nem a

coordenação e muito menos os professores sabiam lidar com essa problemática, daí por

que a demanda de intervenção por parte do setor de Psicologia. O corpo era visto pela

escola como um conjunto de forças fisicas que podem ser treinado para obedecer e os

dispositivos que possibilitam esse processo de controle são as disciplinas.

A indisciplina é indesejada, mas não se sabe muitas vezes como trabalhá-Ia dentro

de um espaço institucional. A grande demanda desta escola a que nos referimos era de que

as estagiárias de Psicologia trabalhassem com a indisciplina da 5a série. Os profissionais

não entendiam que essa indisciplina era um sintoma, uma expressão de algo que não ia

bem, significava um espaço que precisava ser falado. Se não era permitido opinar, então os

alunos gritavam, batiam, chamavam a atenção.

Interessante observar é que a demanda de controle dos corpos não era somente da

escola, era também uma procura de pais de alunos da pré-escola, que foi diagnosticada na

primeira reunião de um grupo de estudos com eles. O tema que mais interessava aos pais

era a desobediência-indisciplina.

A partir das observações na escola e das leituras sobre a temática, pudemos

constatar que os professores estavam longe de atuar de forma construtiva perante os
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alunos, principalmente no que se referia a atitudes de proporcionar a esses indivíduos

relações que possibilitassem o desenvolvimento de suas habilidades como sujeitos

autônomos. Compreender em que condições podem acontecer essas relações é um dos

motivos da realização desta pesquisa.

A escola tem se tornado, portanto, espaço de controle de corpos, assim como nos

hospitais, e os professores, assim como os médicos e psiquiatras, utilizam-se da disciplina

como forma de regulação. Essa compreensão da disciplina como forma de sujeição do

indivíduo à regras impostas vai de encontro à concepção de Piaget (1994), que compreende

no respeito às regras a essência de toda a moralidade. Essas regras, no entanto, não devem

ser impostas, mas frutos de acordos conjuntos entre membros de um grupo que, para

conviver em harmonia, precisam de limites/normas que norteiem suas condutas, do

contrário, a não-lei levaria ao desrespeito ao outro. Qualquer atitude de coerção de um

sujeito sobre o outro é reprovável porque a moral deve ser baseada no respeito mútuo e na

cooperação.

A disciplina é, portanto, não o controle do corpo do outro ou a sua sujeição; ao

contrário, seria o respeito por um acordo estabelecido entre duas ou mais pessoas, porque

ele implica, também, o respeito pelo outro. Nesse sentido, a indisciplina deve ser

compreendida não como a recusa de alguém a se submeter a determinações impostas por

outrem (ele teria todo o direito de discordar de qualquer coisa que tenha sido imposta), mas

como a quebra de um contrato por uma das partes interessadas ou pelo desrespeito a

princípios éticos considerados universais como justiça, igualdade de direitos e respeito à

dignidade do ser humano.

Não são todos que se percebem capazes e no direito de participar da elaboração e

legitimação de regras porque sempre acreditam que as autoridades é que têm o poder de as

determinar. Entretanto, para que um indivíduo exerça sua autonomia - último estágio do

desenvolvimento moral, segundo Piaget (1994) - é necessário que se reconheça como

legislador. Infelizmente essa não tem sido a prática de nossa sociedade, onde o indivíduo

tem pouca participação nas suas resoluções. Até mesmo na família e na escola não se tem

aberto muito espaço para o exercício da autonomia de seus membros.

Que sujeito a escola está formando? Um sujeito passivo, que recebe os conteúdos e

reproduz o discurso do mestre ou alguém que raciocina e tem opinião própria na

determinação dos assuntos do grupo, fazendo-se sujeito de seu discurso? Também

observamos nessa experiência de estágio na escola que existia uma falta de preparo por
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parte dos professores, não só no que diz respeito à condução do aluno a uma maior

aprendizagem, como também no estabelecimento das relações interpessoais e promoção de

um ambiente favorável que possibilite às crianças uma desvinculação da posição de

receptor de informações, e a tomada de atitudes autônomas diante do conhecimento e da

vida.

Até mesmo em programas de educação moral elaborados por Kohlberg, observa-se

que um dos obstáculos à ascensão dos alunos ao nível pós-convencional - última posição

proposta por esse autor- é que os próprios professores e membros da administração escolar,

em sua maioria, encontram-se no nível da moralidade convencional (Freitag, 1992). Assim,

podemos perceber a importância desses estudos para a educação, notadamente se

quisermos chegar a uma aprendizagem cognitiva, social, afetiva e emancipadora.

Por isso, a nossa simpatia pela temática em foco. O interesse pela leitura e reflexões

sobre esse assunto e a decisão de sisternatizá-lo, se deveu, antes de mais nada, à memória

de como a própria pesquisadora vivenciou todo o processo escolar: sistema escolar

autoritário, onde não havia oportunidades para o aluno tomar decisões e se sentir

valorizado por ser capaz de decidir. É triste constatar que, mesmo depois de tanto tempo

dessa vivência escolar, o sistema educacional continua o mesmo, não oferecendo aos

alunos a oportunidade de tomar parte nas decisões da escola, até mesmo porque esta não

existiria sem o corpo discente.

Tal interesse, além de ser fruto de nossa experiência, pessoal e profissional, tornou-

se um dos motivos para a busca de aprofundamento através de estudos sistemáticos sobre

educação e acerca da formação da autonomia moral na criança, que culminaram,

primeiramente, com uma monografia elaborada no curso de Psicologia da D.F.C., em

1996. A monografia fez um apanhado de alguns teóricos que lidam com a temática da

autonomia, trazendo subsídios para discussões das implicações práticas para a educação. É

essa imbricação da autonomia moral com a educação que trazemos para a discussão

acadêmica neste ensaio.

Ressaltemos um episódio ocorrido no nosso período escolar, mais precisamente no

"Jardim de infância". Aconteceu, na hora do recreio: uma criança estava brincando com

sua irmã quando o diretor da escola, simplesmente, com a maior naturalidade, amarrou os

seus cabelos, junto com os da sua irmã no portão do colégio. Foi bastante dificil para ela e

também humilhante. Todos os colegas podiam ver seu desespero. Ela sentiu muita raiva do

diretor. Analisamos esse fato como abuso de poder e falta de respeito para com os alunos.
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Ele realmente não estava preocupado com o bem-estar de seus alunos, e, mesmo sem

motivo algum, ele se utilizou de sua autoridade para realizar um ato de desrespeito à

individualidade do aluno. O que quer que o tenha levado a cometer este despropósito

(inveja, poder) não justifica a sua desconsideração para com os alunos. De qualquer forma,

esse tipo de comportamento tem grande repercussão no imaginário das crianças. Toma-se

dificil para estas elaborar alguns tipos de coação exercida pelos adultos.

Outro fato, ainda no "Jardim de infância", ocorreu com essa mesma criança. Ela se

encontrava, certo dia, pendurada no portão da sala, chorando desesperadamente para ir

para casa, e a professora não dava a "mínima". Ela detestava ir para a escola. Em vez de

ser um lugar de prazer, brincadeiras, amizades, era como se fosse uma tortura. A

professora não buscou instigá-Ia a realizar atividades prazerosas na escola, ao contrário,

reforçou o sentimento de desprazer da criança ao negligenciar seu sofrimento. Essa

criança, hoje adulta, busca conhecer um pouco mais sobre esse mundo escolar, onde são

estabelecidas relações que perduram por algum tempo, mas que têm grande repercussão na

construção da moral e no imaginário infantil.

Supomos que existe uma dificuldade dos professores em favorecer o

desenvolvimento moral do indivíduo. Isso reflete a forma como os próprios docentes

aprenderam, sob um modelo tradicional, onde os alunos recebem informações e valores de

forma imposta, sem que sejam estimulados a contestá-los.

Não se trata aqui de desconsiderar o modelo tradicional de ensino; afinal, as

crianças aprendem independentemente do método adotado pelo professor ou pela escola.

O que se põe como fundamental é: a escola está servindo como um agente que ensina os

alunos a refletir e processar seus conhecimentos ou ensina-os simplesmente a reproduzir

conhecimentos e valores"; de que forma o educador pode auxiliá-los, de modo que estes

desenvolvam a consciência e a prática de atitudes autônomas perante o grupo, nas suas

relações interpessoais e na sociedade?

Não se está aqui tentando pensar métodos e técnicas que estimulem o aluno a uma

pretensa moralidade. É claro que os instrumentos de ensino são importantes aos objetivos

da educação. Entretanto, não se deve cair no tecnicismo e esperar que as técnicas tragam,

por si, os resultados almejados por educadores. Esse equívoco de achar que conhecendo-se

tão somente os meios chega-se a algum fim, pode ocasionar, segundo Luckesi (1994),

ansiedade nos educadores em conseguir receitas prontas de como fazer educação. O
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professor precisa ter clareza de seus objetivos, do contrário, corre-se o risco de se trabalhar

com meios para cujos fins não se optou.

O que propomos é um estudo sobre a prática do educador na transformação de um

indivíduo heterônomo, passivo junto às decisões adultas, em um indivíduo autônomo,

capaz de respeitar as leis não porque é forçado a isso, mas por ser capaz de elaborá-Ias

juntamente com o grupo a que pertence. Esse professor tem papel intermediador, ativo, na

educação, pois é ele, segundo Vygotsky (1991), quem organiza inicialmente o espaço da

cnança.

As situações de dilemas em sala de aula, em vez de renegadas, podem muito bem

ser aproveitadas como material didático para se trabalhar a moralidade dos alunos,

atentando-se, é claro, para os limites da Pedagogia dentro de um sistema que é a sociedade

institucionalizada. Mais interessante, ainda, seria o professor aproveitar situações de

conflitos trazidos pelos próprios alunos e trabalhá-Ias em sala, de forma que os estudantes

tenham liberdade e espaço para expressar suas opiniões, fazendo com que o aluno se

depare com diferentes posições, e chegue à própria conclusão a partir do confrontamento

do seu posicionamento com os demais.

As pesquisas de Mckinnon e Renner (apud Kamii, 1990) - diante do

questionamento sobre que tipo de educação os estudantes universitários tinham recebido

durante a escola secundária - mostraram que as escolas nào ensinam os alunos a refletir.

Apenas 25% dos universitários eram capazes de raciocinar sistematicamente ao nível da

operação lógico-formal, sem se utilizar da memorização. Levando-se em consideração o

fato de que quem forma os profissionais é a Universidade, esses pesquisadores concluíram

que a capacidade de refletir é relegada a segundo plano por todo o sistema educacional.

Mesmo no que diz respeito à educação moral, as escolas e os profissionais de

educação deixam de se dar conta de que, ao reforçarem atitudes heterônomas (prêmios e

punições) dos seus alunos, não estão favorecendo o desenvolvimento da autonomia moral

destes. Assim, no que diz respeito à autoridade exercida pelo professor em sala de aula,

necessário se faz pensar em aspectos que interferem na relação professor -aluno e na

construção de sujeitos moralmente autônomos, tal como a questão da indisciplina, tema

que tanto preocupa os educadores, que não sabem, muitas vezes, lidar com essa

problemática. A indisciplina não é um problema que o professor irá "sanar" como se fosse

uma doença.
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Não se tem atentado muito freqüentemente para o papel desse educador na

determinação de um sujeito capaz de pensar autonomamente e construir, juntamente com o

seu grupo, regras gerais que sejam obedecidas por todo o grupo e não apenas por alguns

indivíduos. Esse trabalho de elaboração das regras, dentro da sala de aula, pelo grupo de

alunos, tendo como facilitador o professor, estaria, segundo Piaget (1994), ajudando na

construção da autonomia dos educandos.

Ao estudar a relação entre o ambiente cooperativo e o julgamento moral na criança,

Araújo (1993) concluiu que um ambiente favorável proporcionado pelo professor -

ambiente que possibilita a cooperação, o respeito mútuo, atividades de grupo onde

predominem a reciprocidade, a ausência de sanções expiatórias e de recompensas, a

possibilidade de tomar decisões, realizar escolhas e de expressar-se livremente - estimula a

criança a sair do egocentrismo, a exprimir as próprias idéias e defendê-Ias a partir de

argumentos coerentes. Foi observado um progresso gradativo na natureza das trocas sociais

das crianças que conviveram em um ambiente cooperativo. Apesar de ainda não "co-

operarem", essas crianças estavam muito mais próximas desse tipo de relação,

apresentando uma redução do egocentrisrno, e suas trocas refletiam coordenação de pontos

de vista e o respeito pelos direitos dos outros.

A problemática da educação tem sido objeto de estudo de muitos pesquisadores,

pois ela é o meio através da qual o sujeito tem acesso à cultura vigente no grupo social.

Nesse sentido, é relevante refletir sobre o papel imprescindível do educador na constituição

de um sujeito autônomo, que tenha uma posição critica e consciente como ser social. Essa

reflexão traz também implicações para as práticas pedagógicas utilizadas na escola,

servindo como material para fomentar discussões acerca do tema.

Diante do exposto, propomo-nos estudar o cotidiano de uma sala de aula em uma

escola que tem como uma de suas propostas pedagógicas a formação da autonomia moral

do aluno, na tentativa de situar melhor o lugar do educador no estabelecimento de relações

que promovam essa autonomia. Não objetivamos investigar se o professor propicia ou não

a autonomia de seus alunos. Isso já é um pressuposto desta pesquisa, considerando que os

estudos de Piaget (1994) e a pesquisa de Araújo (1993) - cujos resultados demonstram que

as crianças convivas de um ambiente cooperativo apresentam maior desenvolvimento no

julgamento moral, em relação às que convivem em ambientes privilegiadores da coação e

do respeito unilateral - apontam para a importante influência do educador no

desenvolvimento moral dos alunos. Pretendemos investigar se o professor ocupa esse lugar
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de mediador na construção da autonomia dos alunos. Sua postura em sala de aula é a favor

dessa autonomia? Nas suas falas e comportamentos, está se colocando neste lugar de

propiciar essa autonomia moral? Quais as dificuldades e entraves de se ocupar esse lugar?

Queremos entender como uma escola que tem uma proposta piagetiana trabalha as

questões morais emergidas em sala e se esse trabalho está fundamentado, na prática, nessa

proposta, ou seja, buscamos verificar se existem inovações trazidas pelos professores e se

esse renovo é coerente na realidade com a proposta de construção de cidadãos mais

autônomos.

Como os professores trazem para a prática da sala de aula a proposta de sua escola

de uma educação para a autonomia? Quais as dificuldades encontradas por eles nessa

prática? Como é possível levar a cabo uma proposta de educação moral apesar de todas as

dificuldades enfrentadas pelos educadores? O que a escola está fazendo para promover

essa autonomia? Que tipo de relações caracterizam essa escola? São relações que

promovem o desenvolvimento da autonomia ou, mais uma vez, reproduzem modelos de

autoritarismo que reforçam atitudes heterônomas de seu alunos? Enfim, pretendemos

examinar, a partir da teoria do desenvolvimento moral de Piaget, como essa proposta de

indivíduos mais autônomos é viabilizada na prática, se existe coerência ou incoerência

entre o discurso do professor e suas ações, e quais as possíveis explicações para essa

coerência ou incoerência entre suas idéias e a prática do cotidiano de sala de aula.

Esperamos encontrar, numa escola que tenha como uma de suas propostas a

construção da autonomia moral de seus alunos, uma abertura para a participação das

crianças nas suas decisões e determinações, valorizando o espírito crítico, a formação

ampla do cidadão, o que não exclui a complexidade do estabelecimento de relações mais

igualitárias e a dificuldade de trazer para a prática essa proposta.
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CAPÍTULO 1

PERSPECTIVA PSICOGENÉTICA

DA EDUCAÇÃO MORAL

1. 1 Conceito de Autonomia na Perspectiva Psicogenética

Falar em moralidade significa falar em muitos pensadores e filósofos desde

Sócrates, Platão, até os dias de hoje, mas esse não é o objetivo deste estudo. A opção

teórica desta pesquisa é o trabalho e as pesquisas do biólogo, psicólogo e epistemólogo

Jean Piaget, na área da moralidade, que se tomou referência para qualquer autor que se

preocupa com esse assunto. Centralizando na figura do professor como mediador da

construção da autonomia moral de seus alunos, a presente pesquisa recebe, também,

contribuições da abordagem do "professor reflexivo", de Isabel Alarcão, que re-utiliza os

conceitos de Schon (pai dessa terminologia) de reflexão na ação e sobre a ação, como

forma de desenvolvimento profissional. Veremos melhor esses conceitos no último tópico

deste capítulo, o qual trata do lugar do educador na construção de um ambiente sociomoral

construtivista.

É importante justificar a escolha da teoria genética para fundamentar esta

investigação. Essa teoria permite uma visão dinâmica do julgamento moral, como também

admite, por parte da criança, uma participação ativa na construção de suas estruturas de

consciência. Ninguém melhor do que Piaget desenvolveu uma reflexão teórica sobre a

constituição da autonomia da criança, integrando teoria, método e técnica, que permitisse a

apreensão dos diferentes niveis do desenvolvimento moral. Isso sem contar com as

contribuições trazidas por essa teoria à reflexão da prática pedagógica exercida no meio

escolar. A teoria de Piaget sobre a moralidade não traz apenas implicações para a invenção

de um método para substituir os métodos tradicionais de ensino. A busca da autonomia

como proposta da educação implica um redimensionamento dos objetivos educacionais.

Apesar de Kohlberg ter dado continuidade à teoria psicogenética de Piaget

reformulando os estágios propostos por este e sugerindo um trabalho mais direcionado à

educação moral, a opção desta pesquisa é por este segundo autor, por dois motivos:

Primeiro porque Kohlberg defende a construção da moral idade passando por

estágios que vão até a adolescência, sendo raros os seres humanos que chegam até o
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último. Se até mesmo para adultos de muitas sociedades é dificil ascender ao último

patamar da moralidade, seria praticamente em vão os esforços de um educador ao trabalhar

para que suas crianças cheguem a um estágio de autonomia. Já para Piaget, isso é possível

não apenas por via das discussões sobre dilemas morais, mas, principalmente, pela

vivência prática de relações de cooperação e respeito mútuo entre mestres e alunos.

Segundo, como vimos na introdução, as experiências de projetos de comunidades

justas estão orientadas por princípios e normas democraticamente elaborados

(solidariedade, cooperação, lealdade), partindo-se da prática cotidiana dos participantes,

sendo, portanto, fiéis à proposta piagetiana e não à de Kohlberg, que defende uma postura

moral baseada em princípios éticos universais.

Para compreender melhor o sentido da autonomia moral em Piaget, é importante

recorrer a alguns filósofos que tiveram influência na construção da teoria do

desenvolvimento moral desse autor.

Para Rousseau (citado em Araújo, 1993), a moral é inata. O sujeito não nasce mau,

mas a sociedade pode corrompê-lo no decorrer de sua vida; daí por que a necessidade de

uma educação desde a infância, quando os princípios inatos da justiça e virtude são

reafirmados, não se oferecendo espaço para a deturpação causada pelas paixões da

sociedade. Nesse sentido, o sujeito deve ser educado não somente para o desenvolvimento

de sua inteligência, mas também para o desenvolvimento de sua moral, de modo que suas

ações sejam pensadas, buscando sempre fazer parte do mundo social como cidadão.

Em sua obra Emílio, Rousseau (idem, ibdem) propõe uma educação moral para o

desenvolvimento de um cidadão ideal. A educação moral deve assegurar julgamentos

justos, que não sejam pervertidos por paixões, injustiças e preconceitos da sociedade. Para

ele, toda educação deve partir do interesse da criança, respeitando-a como alguém que

possui características próprias de pensamento, diferentes das do adulto. Qualquer método

educativo deve respeitar o desejo da criança de aprender.

Nessa mesma obra, Rousseau descreve a trajetória cronológica do desenvolvimento

de uma criança, Emílio, e propõe estágios do desenvolvimento, representando cada etapa

de sua vida, fases que possuem maneiras de agir e de pensar próprias. Esses estágios do

desenvolvimento infantil forneceram o paradigrna da gênese da inteligência para a

Epistemologia Genética (idem, ibdem).

No primeiro estágio (O a 2 anos), deve-se dar importância à educação dos sentidos

e do corpo, que fornecerá, futuramente, a base para o desenvolvimento moral e racional.



No segundo estágio (2 a 12 anos), também se dá a educação do corpo e dos

sentidos, juntamente com uma educação moral inicial, que aproxime a criança a princípios

morais como a verdade, caridade e responsabilidade à propriedade alheia, fazendo desses

princípios exercícios práticos na vida do educando.

No terceiro estágio (12 a 15 anos), o desenvolvimento intelectual será mediado pelo

exercício de uma atividade manual, profissionalizante, porque esse tipo de atividade,

segundo Rousseau, treina o espírito e desenvolve habilidades.

No último estágio (após 15 anos), estando educado para a razão, Emílio deverá

atingir a autonomia moral, que consiste na liberdade de julgar o que convém para si através

do uso da razão. Ao entrar na sociedade, Emílio perderá sua ingenuidade a partir do

convívio com os homens. Assim, para que não seja pervertido por esses homens, ele

precisa reconhecer sentimentos de bondade, justiça, que até então eram abstratos, em suas

manifestações exteriores, e identificar os preconceitos e as injustiças que esta sociedade

traz. Ele deverá fazer uso de suas faculdades para seguir as máximas da solidariedade,

reciprocidade e respeito à dignidade humana, ou seja, ele vai aperfeiçoar a razão pelo

sentimento. Razão e coração permeiam o campo da moralidade.

Kant foi um dos filósofos que mais influenciou Piaget, não só em sua

Epistemologia Genética como também na sua teoria do desenvolvimento moral.

Em sua obra Fundamentação da Metaflsica dos costumes (datada de 1785),

pubJicada em 1992 pela Edições 70, Kant propôs sua teoria moral, onde a razão é a base de

todas as ações morais, haja vista que o homem é um ser racional e precisa agir segundo

certas regras ou imperativos que podem ser de dois tipos: categórico e hipotético.

O imperativo hipotético representa a necessidade prática de uma ação com o

objetivo de se obter o que se quer. Mas, se uma ação for, por si mesma, necessária, sem

qualquer outra finalidade, o imperativo é categórico. Este emana da razão pura e é o único

que possui valor moral porque se baseia em princípios universais, ou seja, para sabermos

se uma ação é moralmente boa, é preciso que o princípio determinante desta ação possa ser

transformado em uma máxima universal, que possa ser seguida por todos: devo proceder

sempre de maneira que eu possa querer também que a máxima se tome uma lei universal

(Kant, 1992: 33). Mais adiante Kant reafirma essa idéia: podes tu também querer que a tua

máxima se converta em lei universal? Se não podes, então deves rejeitá-Ia, e não por

causa de qualquer prejuizo que dela pudesse resultar para ti ou para os outros, mas

porque ela não pode caber como princípio numa possível legislação universal (idem,
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ibdem: 35). O imperativo categórico é, portanto, um só: age apenas segundo uma máxima

tal que possas ao mesmo tempo querer que ela se torne universal (idem, ibdem: 59).

A moral não está, portanto, no ato de seguir normas e regras determinadas

socialmente, mas naquele cujo princípio possa ser aplicado universalmente. Se uma pessoa

deixa de agredir alguém por obediência a uma lei social, por interesse ou por medo de ser

punido, o imperativo que o guia é hipotético, pois sua ação será outra se a ameaça de

punição não estiver presente ou se a lei social for diferente. Essas ações, próprias do

imperativo hipotético, que ocorrem por pressão do meio externo e que são guiadas por

interesses pessoais e não por um princípio moral, são chamadas de heterônornas. Não

existe valor moral em ser verdadeiro por medo das conseqüências prejudiciais. O

verdadeiro valor moral está, para Kant, em praticar uma ação sem qualquer inclinação,

simplesmente por dever. O valor moral da ação não está, portanto, no efeito que se espera

dela, mas na vontade de se encontrar o bem supremo.

Por conseguinte, nada senão a representação da lei em si

mesma, que em verdade só 110 ser racional se realiza,

enquanto é ela, e não o esperado efeito, que determina a

vontade, pode construir o bem excelente a que chamamos

moral, o qual se encontra já presente na própria pessoa que

age segundo esta lei, mas se não deve esperar somente o

efeito da ação (Kant, 1992: 32).

Segundo Kant, o respeito não é um sentimento recebido por influência, mas um

sentimento que se produz por si mesmo através de um conceito da razão (idem: 32). Urna

lei só é reconhecida como tal a partir de sentimentos de respeito que se tem a ela e esse

sentimento é a consciência de subordinação da minha vontade a essa lei, sem a influência

de inclinações particulares. Para Kant, o respeito é justamente a representação de um valor

moral que causa dano ao meu amor próprio (...) O objeto de respeito é portanto

simplesmente a lei, quero dizer aquela lei que nos impomos a nós mesmos, e 110 entanto

como necessária em si (idem: 32).

Essa capacidade da vontade do homem em escolher uma ação e agir conforme um

princípio moral válido por si, absoluto e universal, é chamado por Kant de autonomia. A

autonomia está ligada à liberdade de escolher, a partir da própria vontade do homem e do
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uso de sua razão, leis morais universais, ao contrário da heteronomia, cujas leis são

externas e funcionam alheias à vontade do homem. Quando uma lei é imposta

externamente, a conduta correta não tem nenhum valor moral, o indivíduo apenas obedece;

estamos diante da heteronomia, que representa a lei provinda de um outro. Quando o

indivíduo impõe a si mesmo uma lei, ou seja, quando ele se percebe legislador e assim

toma-se capaz de julgar a si mesmo e as suas ações, estamos falando de autonomia.

A autonomia pressupõe, portanto, a liberdade de escolhas racionais e pessoais de

comportamentos e atitudes sem a interferência de motivos alheios, o que não tem relação

nenhuma com a noção de anarquia (falta de governo). A liberdade é entendida aqui no

sentido de autodeterminação e como propriedade da vontade de todos. Ser livre não

significa fazer tudo o que deseja, porque, assim, o indivíduo seria escravo de seus desejos.

Autonomia e liberdade não significam a tomada de decisões a partir de impulsos naturais.

Ao contrário, significa fazer escolhas com base na razão. Nesse sentido, não há autonomia

sem a interferência da razão para guiá-Ia. O homem que se deixa levar por impulsos

momentâneos não se governa. O self-government, usado muitas vezes para designar

autonomia, exige o domínio de tendências instintivas e irracionais.

As duas tendências morais - autonomia e heteronomia - apontadas por Kant, foram

a base utilizada por muitos psicólogos para o estudo do desenvolvimento da moralidade.

inclusive por Piaget. Foi nesse filósofo iluminista que Piaget se baseou para utilizar esses

termos.

Piaget (1994), como Kant, calca a consciência moral na razão e não, como diria

Rousseau, no coração. No entanto, nega o caráter a priori do princípio moral em Kant e

defende a tese da gênese e educabilidade da moral idade autônoma inspirado em Rousseau.

excluindo, é claro, os sentimentos morais inatos de justiça e virtude defendidos por este.

A conquista da autonomia não se dá, segundo Piaget (idem), apenas racionalmente,

a partir de conhecimentos estabelecidos a priori, sem a ajuda das experiências anteriores.

Pelo contrário, o respeito às regras é construído pelo indivíduo por meio de suas

experiências e interações sociais. A Psicologia da moral idade concebe os atores sociais não

como indivíduos que nascem competentes e moralmente autônomos, mas como sujeitos em

construção, capazes de estabelecer, a partir do aprendizado proporcionado por suas

experiências, relações em que predominem o respeito mútuo e a cooperação.

Na perspectiva psicológica, portanto, o sujeito que age de forma autônoma é aquele

em que a fonte das regras está em si próprio e na sua capacidade de discernir entre o que é
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certo e o que é errado. A diferença entre sujeito da autonomia e o sujeito da anomia, que

também age de acordo com o que considera certo é que, enquanto a ação do segundo tem

por princípio seus interesses pessoais, desconsiderando as regras sociais, o primeiro age

racionalmente levando sempre os outros e os seus direitos em consideração, baseando

suas ações em princípios de universalidade e de justiça (Araújo, 1996: 106).

É só considerando o desenvolvimento do juizo moral infantil como um processo

psicogenético em direção à autonomia como forma ideal de moralidade que podemos

compreender a relação entre as diferentes formas de moralidade no campo do

desenvolvimento humano. É impossível construir a capacidade de autonomia sem passar

por estados de heteronomia. O sujeito que nasce, a princípio sem regras (anomia), precisa

construir a heteronomia - condição de pessoa 011 de grupo que recebe de um elemento que

lhe é exterior, ou de um princípio estranho à razão, a lei a que se deve submeter (Ferreira,

1980: 898) -, quando descobrirá a importância dos outros e das regras sociais, para,

posteriormente, chegar na autonomia, onde compreenderá que não só as autoridades, como

ele também é capaz de elaborar e legitimar regras sociais.

O sociólogo Emile Durkheim vem se contrapor a essa idéia iluminista de que a

moral não está no ato de seguir regras, ações determinadas socialmente, mas no princípio

subjacente a essas ações, princípio este que o indivíduo acredita ser universal. Segundo

Durkheim, citado em Puig (1998), as ações morais sempre correspondern a um sistema de

regras preestabelecidas socialmente. Agir moralmente é. portanto, agir segundo normas

estabelecidas pela sociedade. E para que essa normas sejam obedecidas, é preciso que haja

uma autoridade que faça valer essas normas. Isso significa dizer que, para uma regra

moral ter uma eficácia, supõe-se a emergência de um poder que seja reconhecido como

superior. Esse poder é a sociedade que, segundo Durkheim (idem, ibdem), inspira amor e

respeito, e ao mesmo tempo, medo. A distância entre a sociedade e o indivíduo faz com

que ela seja uma autoridade. Ao mesmo tempo, ela, sendo algo que faz parte das pessoas,

é amada e respeitada.

A pressão do grupo sobre o indivíduo explicaria o aparecimento desse respeito pela

regra. O indivíduo, portanto, não seria legislador do mundo moral, assim como também

não o seria do mundo fisico. Tal responsabilidade e tal direito caberiam à sociedade.

Nesse sentido, a regra seria para Durkheim a condição de existência do grupo

social, e, se aparece como obrigatória à consciência, é porque a vida comum transforma
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esta consciência em sua própria estrutura, inculcando-lhe o sentimento do respeito (Puig,

1998: 87).

O indivíduo é, portanto, totalmente subordinado à sociedade. Não existe

consciência individual, haja vista que a sociedade é a ongem do próprio pensamento

racional.

Ao contrário de Rousseau, que pensa o indivíduo como eminentemente bom, sendo

corrompido a partir do contato com a sociedade, para Durkheim o mal advém do indivíduo

e não da sociedade que busca a realização do bem. Se o indivíduo pratica um ato contra a

moral, ele o faz porque está fora dos padrões aceitos pela sociedade, sendo, portanto, um

distúrbio individual.

Segundo Durkheim (idem, ibdem), o ato moral envolve dois aspectos: o dever e o

bem. O que nos faz obedecer uma regra moral é o sentimento de obrigatoriedade (dever) e

o desejo (esta precisa aparecer como atraente e boa).

O indivíduo que agir de acordo com as determinações sociais, está preservando o

bem, do contrário, estaria sujeito às sanções, que podem ser, segundo Durkheim (I983), de

dois tipos: repressiva e restitutiva. As sanções de caráter repressivo ou punitivo sào

caracteristicas das sociedades mais simples, onde as pessoas seguem as leis sem

compreendê-Ias, necessitando, assim, do uso da punição por uma autoridade quando

alguém quebra essas leis. Já a sanção restitutiva pressupõe a compreensão da importância

das leis para o bom convívio social. Nesse caso, as leis são entendidas como resultado de

um contrato, havendo a necessidade de restituição dos danos causados por alguém que

quebrou esse contrato. Esse tipo de sanção é característico das sociedades mais complexas,

onde o direito punitivo dá lugar ao direito restitutivo.

De uma forma ou de outra, o sujeito deve se conformar às regras sociais, cabendo à

educação moral o papel de assegurar esse conformismo. Mas esse conformismo, segundo

Durkheim, citado em Araújo (1993), não deve ser obtido através da coerção, mas da

conscientização do indivíduo de que sua obediência às normas trará o bem coletivo. Essa

educação moral se dá por meio da autoridade do adulto sobre a criança. Para que o homem

se constitua em um ser moral, são necessários três elementos: o espírito da disciplina, o

apego aos grupos e a autonomia da vontade.

O espírito da disciplina consiste em cumprir as normas coletivas por dever e não

por medo das conseqüências que o seu não-cumprimento possa acarretar. Ele permite,

segundo Durkheim, o desabrochar da personalidade e estaria longe de contrariar o
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desenvolvimento do indivíduo. Até aí, certo. Só que Durkheim entende a moral como um

conjunto de mandamentos ou regras sancionadas pela sociedade e contendo uma

regularidade e autoridade. A autoridade (sociedade) exerce sobre os indivíduos uma força

que é reconhecida como superior. A consciência individual, portanto, é o produto da

interiorização desses imperativos coletivos. Nesse sentido, ele nega a existência de uma

consciência individual própria do indivíduo, resumindo seu pensamento e comportamento

a um produto das normas sociais.

O apego aos grupos sociais, assim como o espírito da disciplina, tem por finalidade

enriquecer a personalidade, pois, já que somos seres sociais, não há, segundo ele,

antagonismo entre o indivíduo e a sociedade. Ninguém tem em si mesmo autoridade e

prestígio, à medida que toda autoridade provém da sociedade, que está acima dos

indivíduos. O adulto é apenas um intermediário entre a sociedade e a criança, e a regra uma

espécie de revelação que o adulto faz a ela. É o apego aos grupos sociais que faz com que

se aceite e reconheça a autoridade que provem da sociedade e converta em obrigação as

suas normas sociais. O meio escolar tem uma influência no fomento desse apego ao grupo

nos jovens, à medida que desenvolve a tendência altruísta presente no interior de cada ser

humano, superando sentimentos egoístas dos primeiros anos da infância.

O terceiro elemento da moralidade é a autonomia da vontade, que consiste em

compreender o porquê das leis impostas pela sociedade, mas que não nos dá o direito de

recusarmos a obedecê-Ias. Só somos livres frente à natureza e à moral, quando conhecemos

suas leis, sem procurar transgredi-Ias. A autonomia estaria, então, no reconhecimento

racional das leis, em sua compreensão e, conseqüentemente, no respeito e obediência a

elas. Como se pode observar, Durkheim, ao contrário de Kant, coloca a fonte da moral na

sociedade e, portanto, em algo exterior ao indivíduo.

O que Durkheim aponta como autonomia moral, é, para Kant e Piaget, heteronomia

moral, porque esta pressupõe a subordinação do indivíduo ao social, situando a moral

como uma adaptação heterônoma do indivíduo à sociedade. O sujeito é livre para

compreender as regras propostas pela sociedade, mas não para recusá-Ias, não sendo

desejável, portanto, que haja rebelião contra as mesmas. As rebeliões devem estar sujeitas

a sanções. A disciplina escolar deve conter sanções como um instrumento auxiliar para o

cumprimento das regras. Durkheim defende a idéia de que o jovem infrator compreenda a

função do castigo e da regra que desrespeitou. A sanção deve ajudar o indivíduo a reparar

a falta cometida, não devendo ser desproporcional à falta, porque, assim, o sujeito não a
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perceberia como justa. Os indivíduos devem compreender que seus atos têm conseqüências

que ultrapassam a esfera de sua personalidade, atingindo a coletividade.

Segundo Piaget (1994), Durkheim negligencia a existência das sociedades infantis

espontâneas e do respeito mútuo que possa haver entre elas. Piaget observara, entretanto,

que a criança não se limita às regras impostas pelos adultos, mas sujeita-se a todo tipo de

regra, principalmente àquelas que dizem respeito ao jogo. Ele submete as idéias de

Durkheim a respeito da moralidade a um criterioso exame crítico, existindo algumas razões

que o levaram a escolher esse sociólogo como adversário. Primeiramente em razão da

grande importância que Durkheim adquiriu no cenário das Ciências Humanas. Em segundo

lugar está o fato de esse autor defender o desenvolvimento moral como decorrente de uma

interiorização da cultura (veremos mais tarde que Piaget vem se contrapor a essa

concepção). Finalmente, a confiabilidade que Durkheim dá à Ciência para explicar a crise

moral de sua época. Enquanto ele propõe uma reforma da educação moral tradicional,

Piaget vem trazer uma ruptura pedagógica .

. Piaget (1994) concorda com Durkheim, quando este diz que a moral é um fato

social e que a consciência puramente individual não é capaz de elaborar e respeitar as

regras morais. Entretanto, ele nega a sociedade como um "ser" uno, coletivo. O que existe

são relações interindividuais, as quais produzem efeitos psicológicos diversos. Essas

relações são de dois tipos: coação e cooperação.

A primeira é uma relação assimétrica, pela qual uma pessoa determina e impõe à

outra sua verdade, não havendo reciprocidade entre as partes. Ela surge a partir de uma

necessidade de controlar o social, mas, com o tempo, se constitui uma tradição, levando as

pessoas a respeitá-Ia com a justificativa de que sempre foi assim, daí por que não mudar

(relação instituída).

A segunda, relação de cooperação, é simétrica e se caracteriza como relação

instituinte porque está aberta a novas mudanças, uma vez que haja acordo mútuo entre os

participantes. Derivam dessa relação o respeito mútuo e a autonomia, porque aqui as

pessoas têm oportunidade de participar no estabelecimento das regras, sendo delas

legitimadoras. Essas noções serão mais bem compreendidas quando estiverem sendo

discutidas questões relativas ao estabelecimento das regras para as crianças.

O social, para Piaget (1994), se dá a partir das relações interindividuais e não numa

ação coletiva, como pensa Durkheim. O social está por toda parte e são as relações

interindividuais que irão influenciar a constituição das regras. É o outro que dá significado
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à ação da criança, e, a partir dessa significação, o indivíduo estará inserido na teia do

significante social.

Piaget (idem), referendando a teoria kantiana, vem trazer outra concepção acerca

da moral. Ele concebe um sujeito que participa ativamente do seu desenvolvimento moral à

medida que este é também legitimador das regras estabelecidas pelo grupo. Enquanto

Durkheim entende a sociedade como um ser, onde o dever e o bem são indissociáveis e

possuem uma só origem (o sagrado), Piaget, que compreende a sociedade como um

conjunto de relações interindividuais, afirma que o dever e o bem possuem origens

diferentes: o sentimento de obrigatoriedade, de dever, deriva das relações de coação, ao

passo que o bem é produto da cooperação.

Na coação, o dever está acima do bem, ou seja, existe um sentimento de

obrigatoriedade que permeia a obediência às regras, fazendo com que os indivíduos a

respeitem, não porque elas pareçam boas aos seus olhos, mas porque são imutáveis e

sagradas. É inegável que essas relações são condições necessárias para o desenvolvimento

moral, porém não são condições suficientes, na concepção piagetiana. A relação de

cooperação é o que possibilita a mudança do respeito unilateral pelo respeito mútuo, a

diferenciação entre as noções de obediência e justiça, a inversão de hierarquia entre dever e

bem, enfim, a conquista da autonomia, onde o bem não é definido de antemão, mas poderá

nascer ou se renovar a cada experiência de cooperação (La Taille, 1992: 61). Assim, o

equilíbrio social não se dá na padronização dos comportamentos ("fazer igual ao outro"),

mas na coordenação das diferenças.

Na perspectiva psicogenética, a autonomia tem sido posta como um dos objetivos

máximos da educação. Constance Kamii (I990) diz que as crianças não são encorajadas na

escola a pensar de maneira autônoma e propõe uma reformulação dos objetivos da

educação, colocando a autonomia como meta-alvo.

Entretanto, parece haver uma confusão quanto à leitura que se faz da palavra

autonomia, quando ela é entendida apenas no seu sentido etimológico - faculdade de se

governar por si mesmo (Ferre ira, 1980: 205) -, ou seja, as regras estão dentro do próprio

sujeito, interpretando daí que este age de acordo com suas próprias idéias, com o que acha

certo, esquecendo-se de que o sufixo nomia indica a presença de regras que necessitam de

um acordo entre as partes, devendo-se levar em consideração a opinião do outro. Essa

interpretação que se dá ao sentido etimológico do termo autonomia leva muitas escolas

"progressistas" a entenderem que a busca de autonomia de seus alunos implica em deixá-
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los livres para fazerem o que bem entendem. É o que Araújo (1996) identifica como

anomia (a - ausência; nomia - regras), situação em que o sujeito não leva em consideração

as regras da sociedade, agindo somente como manda seu desejo.

As regras não são estabelecidas isoladamente, por único sujeito, pelo contrário,

pressupõem um acordo entre indivíduos que deve ser respeitado igualmente pelas partes, o

que implica dizer que uma pessoa não pode impor seu modo de pensar como o único

possível. Essa outra leitura diz respeito a uma compreensão do conceito de autonomia a

partir das teorias sobre moral idade. A teoria da moralidade que serviu de referencial nessa

reflexão é a Psicologia e Epistemologia Genética, de Jean Piaget. Esse autor constatou em

seus estudos um paralelismo entre a evolução psicogenética e o desenvolvimento da

moralidade. O caminho percorrido pelo sujeito nos estágios de seu desenvolvimento

cognitivo está vinculado com as vias que ele percorre na prática e consciência das regras,

caminho este que se inicia com a fase de anomia, passando pela heteronomia em direção à

autonomia. O que significam esses termos, usados indiscriminadamente em muitas

escolas? Como se dá esse desenvolvimento em direção à autonomia moral?

Piaget, em seu livro O juizo moral na criança (1994), um dos estudos pioneiros na

área da Psicologia moral, publicado originalmente em 1932, elabora uma teoria sobre 9

desenvolvimento moral infantil que se tornou referência para os pesquisadores interessados

nessa temática. Ele parte da tese de um paralelismo entre a lógica e a moral, sendo o estudo

da gênese das estruturas do pensamento lógico essencial para a compreensão da gênese da

moralidade infantil. Com efeito, os fatores biológicos, culturais e sociais que explicam a

Psicogênese são também fatores que esclarecem a dimensão moral do ser humano.

o- A questão central de Piaget (idem) é compreender como a consciência chega a

respeitar as regras. Para isso ele observa crianças em idade escolar em situações de jogos,

com o objetivo de saber o que vem a ser o respeito à regra do ponto de vista da própria

criança, pois é nesse respeito que habita a essência de toda a moralidade. Para ele,

portanto, a moral consiste num sistema de regras e sua essência deve ser procurada no

respeito que se tem a essas regras. Para saber como a criança desenvolve o conhecimento e

a prática das regras, Piaget analisa as regras do jogo de bola de gude à medida que

pergunta à criança a forma em que se deve jogar e, posteriormente, interroga sobre as

origens da regras e a possibilidade de se inventar outra regra.

Com essas duas perguntas a respeito das regras do jogo, Piaget procurou identificar

dois tipos de fenômenos. O primeiro é a prática das regras, ou seja, a maneira pela qual as
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crianças de várias idades as aplicam. O segundo, a consciência das regras, é a forma como

se apresenta a obrigatoriedade das regras para a criança, isto é, o caráter sagrado ou

decisório que ela atribui a essas regras.

Sobre a escolha do jogo de bola de gude, Piaget propõe três bons motivos para tal

escolha. Em primeiro lugar, as normas desse jogo podem ser identificadas pelo grupo, o

que faz de cada membro um possível legislador. Em segundo lugar, embora as regras do

jogo não sejam por si morais, o respeito a elas é moral. Como último ponto está o fato de o

respeito provir de mútuos acordos entre os jogadores e não mera aceitação de normas

impostas por autoridades estranhas ao grupo.

As regras morais que a criança aprende a respeitar são, na maioria das vezes,

transmitidas por adultos, decorrendo daí uma dificuldade em distinguir o que provém da

regra em si e o que advém do respeito aos pais. No caso dos jogos infantis, as crianças têm

a oportunidade de elaborar e ditar as regras, sendo a intervenção adulta reduzida ao seu

mínimo. Assim, o jogo, para o desenvolvimento da criança, significa um verdadeiro "treino

moral", tendo um papel fundamental na sua socialização.

O jogo de bola de gude, por exemplo, consiste, sumariamente, em colocar bolinhas

de valores diferentes para depois pegá-Ias, deslocando-as por uma bola especial que está na

posse do jogador. Vence o jogador que conseguir deslocar o maior número de bolinhas.

Esse jogo não é tão simples quanto parece. Existe uma complexidade lingüística que é

particular do jogador. A criança utiliza expressões verbais para anunciar uma determinada

ação que irá executar, colocando o adversário numa posição de acatar sua operação, a não

ser que este último se antecipe e diga algo que anule as palavras previstas no contexto do

jogo. Existe ainda grande variedade de termos e regras de uma cultura para outra e, até

mesmo dentro numa mesma cultura, o que permite uma análise da capacidade da criança

em mudar as regras dependendo do consentimento do grupo. É interessante observar que,

no Brasil, as bolas são inseridas no triângulo e não no quadrado, como fazem as crianças

de Neuchâtel observadas por Piaget.

Feito o questionamento a respeito da forma com que a criança deve jogar, Piaget

(1994) reconheceu, assim como na construção do pensamento, um caminho psicogenético

no desenvolvimento do juízo moral infantil, representado por fases que começam pela

anomia, passando pela heteronomia, em direção à autonomia.
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Esses estágios são também demarcados por equilibrações e rupturas das estruturas

da organização mental em uma seqüência, levando a uma nova reequilibração em níveis

hierárquicos superiores (Freitag, 1992).

Vimos que Piaget (1994) identificou dois tipos de fenômenos referentes ao respeito

às regras do jogo de bola de gude: a prática das regras e a consciência da regras.

No que concerne à prática das regras, ele identificou quatro estágios.

O primeiro estágio é motor e individual, no qual a criança manipula as bolinhas e

onde a única regra presente é a satisfação dos seus desejos e hábitos motores. Não há

seqüência nem direção nos seus comportamentos, porém, há certas regularidades: um gesto

pode se tomar um esquema motor e até mesmo um rito, à medida que é prazeroso para a

criança. Entretanto, essas regularidades e esquemas ritualizados, sendo obra do próprio

indivíduo, não se constituem em regras propriamente ditas porque não existe a

possibilidade de submissão a algo superior ao eu, submissão essa que caracteriza o

aparecimento de toda regra.

O segundo estágio - egocentrismo - se caracteriza pelo isolamento do pensamento

da criança, apesar de ela acreditar que está partilhando do ponto de vista dos outros,

icando. assim, centrada em seu próprio ponto de vista. Não se deve negar que ela se utiliza

daquilo que aprendeu da realidade social, imitando, dessa forma, aquilo que conseguiu

observar. Porém, ela o faz para satisfazer os próprios interesses, não se preocupando com o

que o outro tem a dizer. O importante no jogo é desenvolver sua habilidade, conseguir

acertar. e não concorrer com o adversário. Ela tenta imitar o adulto porque está convencida

de que ele está com a verdade.

No terceiro estágio (estágio de cooperação), por volta dos sete, oito anos, a criança

observa as regras comuns, porque já sente a necessidade de domínio do jogo, procurando,

assim, vencer seus parceiros. O jogo deixa de ser egocêntrico, individual e passa a ser um

divertimento social (a cooperação predomina sobre o egocentrismo intelectual, só que a

criança ainda não raciocina formalmente ao ponto de aplicar as regras a situações

hipotéticas, o que definiria o quarto estágio). Quando interrogadas individualmente, as

crianças no estágio de cooperação fornecem informações diferentes ou contraditórias

sobre as regras desse jogo.

No último estágio (codificação das regras), a criança revela um interesse pela regra

particular em si mesma, chegando a discutir questões jurídicas relativas às formas de

procedimentos.
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Ao se observar a prática das regras, não se pode ao todo compreender a conduta

moral e social da criança. Para tanto, foi necessário que Piaget investigasse a consciência

das regras, ou, mais especificamente, como a criança sente e interpreta essas regras.

Antes de mais nada deve-se observar uma questão importante aventada por Piaget

sobre a origem da consciência da regra. Seria ela decorrente dos regulamentos individuais?

Como foi escrito páginas atrás, a criança, desde pequena, começa a observar certas

regularidades presentes no mundo externo a ela. Alguns acontecimentos que se

reproduzem de maneira precisa fazem nascer, na criança, uma consciência de legalidade.

As condutas ritualízadas pela própria criança jamais trarão um sentimento de

obrigatoriedade se não houver uma intervenção social. As regras, resultantes de uma

exigência exterior à criança ou de um acordo que ela estabeleceu com outros, comportam

um caráter de obrigatoriedade. Como veremos mais adiante, essas duas posturas têm

conseqüências diferentes para a criança. Porém o que interessa, no momento, é deixar claro

que a criança por si não cria uma regra que tenha o poder de ser sagrada, a não ser que esta

mesma seja aprovada por um outro, ao qual ela demonstra respeito.

Vejamos agora os três estágios da consciência da regra propostos por Piaget (1994).

Até aproximadamente 4/5 anos de idade. a criança não segue regras coletivas. A

regra ainda não é coercitiva e, portanto, não se constitui como uma realidade obrigatória,

endo puramente motora. Apesar de a criança nessa idade obedecer o adulto, a autoridade

não tem ainda a importância que ganhará nas fases posteriores. Esta etapa inicial é

chamada de anomia. Num jogo de bola de gude, por exemplo, o interesse da criança nesta

fase é muito mais satisfazer suas necessidades motoras e fantasias do que participar de uma

atividade coletiva.

As crianças dessa idade (4/5 anos) aparentam ser mais liberais do que os mais

velhos no que se refere às regras. Na verdade, elas são conservadoras e, quando aceitam

inovações propostas, é porque não perceberam que realmente houve inovações.

Num segundo momento (instante em que Piaget situa, na prática das regras, o

apogeu do egocentrismo e a primeira metade do estágio de cooperação), a criança começa

a ingressar, por volta dos seis, sete anos, no universo da moral social através da

aprendizagem dos deveres impostos pelos pais e adultos que representam para elas a

autoridade, por exemplo: não mentir, não falar palavrão, não desobedecer etc. Esta etapa é

enominada heteronomia e dura até aproximadamente 9/1O anos. É interessante que a

articipação da criança em jogos com regras assume nova feição, passa a existir, seja por
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imitação, seja por contato verbal, um interesse em participar de atividades coletivas e

regradas. Contudo, três aspectos merecem nossa atenção.

Em primeiro lugar, as regras são vistas como imutáveis e sagradas, e qualquer

proposta de modificá-Ias, mesmo com o consentimento de todos os jogadores, soa como

'trapaça". A criança não se vê, ainda, como legitimadora de regras, através de sua

participação no grupo.

Ela revela dificuldade em discernir o que vem de si e o que vem dos outros. A falta

de organização de sua memória, indiferenciação do antigo e do novo, do antes e do depois,

explicam essa dificuldade. Assim, uma invenção que a própria criança faz num momento é,

de alguma maneira, uma verdade eterna. As inovações não são verdadeiramente inovações,

daí sua aceitação. Inventar formas de jogar significa, para ela, encontrar algo já

estabelecido por uma autoridade outra (adulto ou de caráter divino).

Uma segunda característica é que, apesar de ter as regras como sagradas, a criança,

ao jogar, mostra-se bastante flexível, podendo introduzir variantes no jogo que a

beneficiem ou, afirmar que "todos ganharam" no final de uma partida. É como se as regras

fossem teoricamente respeitadas por seu caráter tradicional mas, por a criança ainda não se

sentir envolvida como legitimadora dessas regras, ela se permite burlá-Ias para beneficio

próprio (egocentrismo).

Outra característica da fase de heteronomia é o realismo moral, tendência da

criança em considerar os deveres como algo que se impõe obrigatoríamente à consciência,

não importando as circunstâncias às quais o indivíduo está inserido. O realismo moral se

manifesta no raciocínio da criança de três modos:

1. Considera-se bom todo ato que demonstra obediência às regras ou aos adultos

que as fizeram, ao passo que um ato mau é aquele que vai contra as regras. A regra aqui

não está sendo interpretada ou julgada pela consciência, mas já vem pronta do exterior

(imposta pelo adulto).

2. As regras são interpretadas ao pé-da-letra e não no seu espírito. A coação adulta

produz esse realismo das regras ao qual a criança se submete, considerando o que foi dito

pelo adulto como imutável.

3. Existe uma concepção objetiva da responsabilidade. Julga-se pela conseqüência

dos atos e não pela intencional idade de quem agiu. Essa concepção é decorrente das duas

afirmações anteriores.
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Na autonomia (terceiro estágio do desenvolvimento moral), a regra não se

apresenta como uma lei provinda do exterior, imposta pelo adulto e sagrada, mas é

considerada como lei elaborada a partir do consentimento mútuo, cujo respeito é

obrigatório, permitindo transformá-Ia à vontade, desde que haja consenso.

Essa mudança de comportamento se manifesta, na criança, através de suas atitudes:

primeiramente ela aceita que as regras sejam mudadas quando todo o grupo concordar, na

condição de serem respeitadas. Como conseqüência, ela deixa de considerar as regras

como eternas. Por fim, a opinião das crianças nessa fase, no que diz respeito à origem das

regras, se assemelha à dos adultos: as regras do jogo foram sendo estabelecidas pouco a

pouco pelas crianças e não por autoridades.

Assim, ao percorrer os estágios de desenvolvimento moral, a cnança está se

constituindo sujeito autônomo.

É a partir dos estágios de desenvolvimento do juízo moral que se toma possível

pensar a prática da educação: a relação que o adulto estabelece com a criança é um

elemento fundamental para o seu desenvolvimento, pois sua postura frente à criança

poderá promover ou não (dependendo do tipo de relação estabeleci da) a sua formação

como sujeito autônomo.

Para que a criança avance da heteronomia para essa terceira fase, autonomia, a

relação entre a criança e os adultos (autoridade) é de fundamental importância. Essa

relação pode ser encaixada em duas categorias principais: relações de coação e de

cooperação. As primeiras são relações nas quais uma pessoa impõe ao outro seu modo de

pensar, seus critérios e verdades. Não existe troca ou reciprocidade. A criança fica

acostumada a "muito crer e nada saber". É estabelecido um respeito unilateral, sem contato

recíproco com o adulto, e a criança fica fechada no seu eu, favorecendo sua permanência

no realismo moral. Essas relações, denominadas de coação, são definidas por Piaget (I 994)

como a imposição de critérios e verdades, estabelecendo-se um respeito unilateral, sem

contato recíproco com o outro.

Na coação a criança tem a ilusão de um acordo, submetendo-se, portanto, às regras

prescritas pela autoridade. Embora considerando a regra como sagrada, a criança

egocêntrica não costuma praticá-Ia na realidade. Se, então, as regras permanecem

exteriores à consciência, não são capazes de transformar verdadeiramente seu

comportamento.
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As relações de coação, nesse sentido, são contraditórias com o desenvolvimento

intelectual e, dizemos também, afetivo, das pessoas a elas submetidas, reforçando o

egocentrismo, na medida em que dificulta o se colocar no lugar do outro e estabelecer com

este relações de reciprocidade. A criança, ao argumentar e escutar o que o outro tem a

dizer, precisa sair de seu ponto de vista e colocar-se no lugar da outra pessoa.

Essas atitudes têm, muitas vezes, permeado a realidade do sistema escolar. São

professores, que, tentando se reafirmar como autoridades, abusam do poder para terem o

controle dos alunos e da sala a partir de atitudes coercitivas, desrespeitando, assim, a

subjetividade do aluno e seu direito de tomar parte nas decisões em sala de aula. Eles se

utilizam, muitas vezes, da sanção expiatória como forma de punição. Nesta sanção, a única

forma de colocar as coisas em ordem é convencer o indivíduo à obediência, através da

repressão como forma de castigo. Ela tem caráter arbitrário, pois nào há relação do

conteúdo da punição com a natureza da falta. O que se põe nesse tipo de sanção é a

proporcional idade entre o sofrimento e a gravidade da falta, reforçando, assim o realismo

moral e, conseqüentemente, a heteronomia da criança, impedindo que ela avance para a

fase posterior (autonomia).

Existem, segundo Piaget (1994), três conseqüências possíveis na utilização da

punição (sanção expiatória):

1. A criança calcula os riscos de ser descoberta,. evitando ser flagrada pelo adulto.

2. A criança se conforma com a posição de submissa, não se capacitando a tomar

decisões próprias, quando estas lhes forem exigi das.

3. A criança se revolta contra a autoridade porque se cansa de fazer sempre o desejo

dos outros, podendo se envolver em comportamentos de indisciplina ou até mesmo de

delinqüência, simplesmente para contrariar os adultos.

Como podemos ver, a punição impede que a criança desenvolva sua autonomia.

Uma atitude coerente seria motivá-Ia a construir por si mesma as regras de condutas

através da coordenação de pontos de vistas (isto é o que constitui a autonomia).

Ao escutar o que o outro tem a dizer, a criança precisa sair de seu ponto de vista e

colocar-se no lugar da outra pessoa e, para isso, é necessário que haja respeito mútuo. É a

partir desse respeito mútuo que a criança desenvolve a autonomia. As relações

interpessoais que favorecem esse desenvolvimento são as relações de cooperação, porque

os indivíduos são colocados no mesmo patamar, dando condições para que se descentrem e

compreendam o ponto de vista do outro. A cooperação (prática da reciprocidade) da
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criança com o adulto e com outras crianças fornecerá, portanto, a chave para a autonomia

da consciência moral. É através dessa democracia, de um relacionamento igual, que a

criança, por volta dos 10, 11 anos, toma-se legisladora e toma a consciência da razão de

ser das leis. A criança não se utiliza do egocentrismo porque, como é participante na

legitimação das regras, não se permite burlá-Ias para o beneficio próprio. Pelo contrário,

ela irá respeitar uma lei da qual consentiu juntamente com o grupo.

Quando, entretanto, a criança quebra uma regra da qual ela participou como

legisladora, a melhor intervenção é a sanção via reciprocidade, que consiste em fazer com

que o culpado compreenda o significado de sua falta. Diferentemente da sanção expiatória,

aqui há relação de conteúdo e natureza entre a falta cometida e a sanção. Ao contrário da

punição, esta sanção tem como objetivo oferecer à criança opções em que ela possa tomar

decisões. A regra não é mais uma realidade imposta, mas uma relação necessária entre os

indivíduos e as pessoas. Mas qualquer sanção pode se tomar expiatória, dependendo da

forma como é aplicada, daí o cuidado que se deve ter para não impor à criança a decisão

adulta,. mas sim deixar que ela tome decisões próprias. Alguns exemplos de sanção via

reciprocidade são citados por Piaget (1994):

1. exclusão temporária 011 permanente do próprio grupo social. Quando a criança

faz "bagunça" no momento em que todos estão realizando uma atividade na sala de aula, os

professores poderão oferecer opções a ela: ficar na sala sem atrapalhar os colegas ou fazer

barulho em outro local. Nesse caso, a sanção está relacionada com o ato sancionado,

possibilitando à criança perceber que existe uma regra de consideração pelas pessoas que

deve ser respeitada. Apesar de as opções oferecidas desagradar à criança, esse estímulo dos

professores permitirá que ela adquira aos poucos a capacidade de tomar decisões próprias

de forma mais responsável. Quando a criança sentir que está sendo aprovada, ela irá

retomar ao grupo;

2. apelo para a conseqüência direta do ato. Todo ato tem conseqüências diretas

para a criança e, por mais natural que possa parecer, essas conseqüências devem ser

aprovadas pelo grupo social. Se a criança mente dizendo que está doente para não realizar

uma atividade, por exemplo, o professor age com reciprocidade, fingindo acreditar na

criança, permitindo, assim, que ela não participe nem da atividade nem do recreio, já que

está doente, ou então, ele se recusa a acreditar na criança, mesmo quando ela estiver

dizendo a verdade. Aqui, a conseqüência "natural" do ato é a crença ou descrença total no

mentiroso. Essa simulação (credulidade/desconfiança) serve para nos mostrar que o elo de
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solidariedade foi rompido e que, para ser restabelecido, é necessário que os dois entrem

num acordo;

3. privação da coisa mal usada. O adulto rompe o contrato porque a criança não

observou as condições do trato. Por exemplo, não mais emprestar um livro que a criança

manchou. Assim, ela sentirá que um ato seu de transgressão ferirá a um outro que, tendo

confiado nela, também merece respeito e confiança;

4. reparação ou sanção restitutiva. A criança repara o material quebrado,

limpando o lugar. Se ela danificou um objeto emprestado pelo colega, ela deve repará-lo

ou restitui-lo. A repreensão não tem lugar, e a reposição de ordem material faz valer a

justiça e a criança começa a compreender as conseqüências de suas ações;

5. repreensão, entendida aqui não como algo que se impõe autoritariamente, mas

como a tentativa de fazer com que o culpado sinta que o elo de solidariedade foi rompido;

6. reciprocidade simples, ou seja, fazer à criança o mesmo que ela fez. Por exemplo

não fazer favores quando esta não atendeu a um pedido seu, com o objetivo de que ela

compreenda o alcance de seus atos.

Evidentemente, estas medidas de reciprocidade comportam

também um elemento de sofrimento. Mas não se trata aqui de

11m sofrimento procurado por si próprio e destinado a

implantar na consciência do individuo o respeito à lei;

apenas, é mais uma questão de sofrimento inevitável,

acompanhada, às vezes, de aborrecimentos materiais, que

resulta da ruptura do elo de solidariedade (Piaget, 1994:

162).

Segundo Piaget (idem), a partir do momento em que a regra de cooperação sucede à

de coação, ela se torna uma lei moral efetiva. O caráter próprio da cooperação é levar a

criança à prática da reciprocidade e, portanto, da universalidade moral.

Quando existem interações criança-meio que propiciam o desenvolvimento, a

criança tende a alcançar a etapa de autonomia propriamente dita. Após os 9/1 0, anos as

crianças jogam seguindo as regras com esmero. Esse respeito à regra está ancorado na

compreensão de que ela é fruto de um acordo entre os jogadores. Cada um se vê como

possível criador de regras que serão submetidas ao aval do grupo.
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Os adultos, portanto, reforçam a heteronomia da criança, quando se utilizam da

coação, ou seja, usam recompensas e castigos (punição) como se fossem os juízes que

determinam qual a sanção que deve ser imposta, e estimulam o desenvolvimento da

autonomia, quando trocam pontos de vista com a criança.

Entretanto, a cooperação que já nasce, no plano da prática, a partir dos sete, oito

anos, não é suficiente para eliminar a mística (no plano do pensamento) que a autoridade

exerce nesse período. Isso porque, para Piaget, o pensamento, de fato, está sempre

atrasado em relação à ação, e a cooperação deve ser praticada muito tempo antes que

suas conseqüências possam ser plenamente manifestadas pela reflexão (idem: 60). Isto

implica dizer que a prática da cooperação deve ser trabalhada desde cedo para que as

crianças iniciem um processo de reflexão que lhes forneça uma base para o

desenvolvimento de sua autonomia.

Percebemos, claramente, a importância que Piaget confere à contribuição dos

adultos, que lidam diretamente com as crianças, na formação da autonomia destas. Daí por

que o adulto deve tomar uma postura de compreensão e solidariedade frente à criança.

Entretanto, a passagem da heteronomia para autonomia não é necessariamente uma

realidade, mas uma possibilidade. A autonomia existe como um ideal a ser seguido e

poucas pessoas conseguem atingi-Ia na prática. Piaget (1994) reconhece que não existe um

sujeito completamente autônomo. Certas características da moral infantil, como por

exemplo o egocentrismo, reaparecem no adulto ao passo que há crianças que, a partir da

cooperação entre semelhantes, são capazes de tomar atitudes autônomas. A diferença é

uma questão tanto de dosagem como de qualidade (há predominância do primeiro na

criança e do segundo no adulto).

Piaget (idem) concebe os estágios como fases sucessivas que contem, cada uma,

uma estrutura diferenciada, mas que conservam características da fase anterior, podendo

um indivíduo agir de forma heterônorna diante de um conjunto de regras e autonomamente

ante um novo conjunto. Não há delimitação rígida entre os estágios, e a continuidade entre

eles não é linear, daí poder haver oscilações nas atitudes da criança e, até mesmo dos

adultos, podendo o sujeito construir diferentes estados de autonomia que o situem em

planos de juízo moral diferenciados.

No entanto, existem ambientes favoráveis, inclusive e principalmente na educação,

que podem facilitar o exercício dessa autonomia. Veremos mais adiante como esses



ambientes podem se manifestar na escola. Antes disso, abriremos um parêntese para

refletirmos um pouco sobre a educação moral como um currículo implícito.

1. 2 Ambiente Sociomoral como um Currículo Implícito

Algumas pessoas, inclusive educadores, acreditam ser desnecessário que a escola se

preocupe com a educação moral e social, devendo se centrar no desenvolvimento

intelectual dos alunos. No entanto, quer queiram quer não, o fato é que a escola influencia

o desenvolvimento sociomoral desses alunos. Ao se comunicar continuamente com os

alunos, ao determinar regras em sala de aula, ao administrar sanções para o comportamento

das crianças, o professor emite mensagens morais que expressam os valores nos quais estes

acreditam. Até a avaliação tem repercussões morais, podendo ser uma forma de controle

do professor sobre seus alunos. Esses valores, seja de forma consciente ou não, perpassam

não só o discurso do professor como também a sua prática pedagógica e a relação com seus

alunos, valores esses que pertencem à cultura da sociedade no qual ele se encontra. E o que

Sacristán salienta, quando diz que não existe ensino nem processo de ensino

aprendizagem, sem conteúdo de cultura (1998: 30). Nem a escola, nem os professores

estão isentos de valores ou mesmo não podem ser neutros quanto a estes.

Apesar de ter um currículo prescrito para cumprir no decorrer do ano, o educador o

umpre com uma peculiaridade que lhe é inerente. enhum professor dá aulas de forma

igual aos seus colegas. A individualidade faz com que a aula tenha o seu "jeitinho". Alguns

não seguem o currículo prescrito rigorosamente, utilizando-se de sua criatividade para

atender às necessidades dos alunos e inserindo conteúdos relacionados com suas vidas

cotidianas e que sejam significativas.

Kohlberg não acreditava na possibilidade de desenvolver um currículo específico

para a educação moral. As formas de conduta, os relacionamentos forneciam material para

reflexão e julgamento moral. Para que a educação moral pudesse ser realizada de forma

consciente, Kohlberg colocava sua teoria da moralidade como matriz de orientação dos

professores em sala de aula de forma que tivessem conhecimento dos mecanismos

psíquicos da construção da moralidade. De posse desses conhecimentos, os professores

estariam em condição de usar suas aulas, qualquer que seja a matéria, para promover a

passagem da consciência moral de um estágio inferior para um mais elevado (Freitag,

1992).



o ambiente em que o pro essor interage com o aluno constitui-se, então, um

curriculo implícito que envolve conteúdos morais e sociais, que não estão no curriculo

prescrito, mas que permeiam a relação professor-aluno. Quando os professores limitam o

que os alunos devem ou não fazer, eles estão dizendo o que é moralmente certo e o que é

moralmente errado. Esses juízos de valor são, de certa forma, assimilados pelos alunos que

têm a escolha de obedecer ou não a essas exigências.

Infelizmente, o ambiente sociomoral de muitas escolas ainda é coercitivo, exigindo

das crianças submissão e conformidade às suas normas sem nenhum pensamento crítico

que possibilite o questionamento de que essas normas estão ou não sendo justas para todos.

A escola está, desta forma, impondo seus valores. Sem o respeito pela individualidade,

criatividade e autoexpressão dos alunos, a escola está fechando suas portas para a

construção de indivíduos autônomos, que tenham a capacidade de cooperar com o outro,

respeitando as diferenças, e está domesticando sujeitos egocêntricos, cujas atitudes, bem ou

mal, visam a beneficios próprios e não aos do grupo.

Como bem atesta Sacristán, (1998: 30).

... o fracasso escolar, a desmotivação, o tipo de relações

entre estes e os professores, a disciplina em aula, a

igualdade de oportunidades, etc. são preocupações de

conteúdo psicopedagogico e social que têm concomitância

com o currículo que se oferece aos alunos e com o modo

como é oferecido. Quando os interesses dos alunos não

encontram algum reflexo na cultura escolar, se mostram

refratários a esta sob múltiplas reações possíveis: recusa,

confronto, desmotivação, fuga etc.

É interessante, portanto, que a escola não se limite a repassar conteúdos e não se

preocupe com questões exclusivamente cognitivas. Apesar de muitos docente afirmarem

em seus discursos a sua participação na 'formação integral' do aluno, a prática não condiz

com esse discurso, permanecendo essa expressão como um dos 'chavões' no campo

pedagógico (Teixeira, 1994).

É bem certo que a escola se preocupa com questões relacionais, de indisciplina,

mas ela se preocupa como algo que a incomoda e não porque está realmente preocupada



com o desenvolvimento moral dos alunos. Ela deve preparar o aluno para o mundo,

buscando educar sujeitos críticos que lutem pelos seus direitos não só dentro dos muros da

escola como também na busca de uma sociedade mais justa.

A escola deve ensinar os alunos a relacionar distintos campos de conhecimento para

compreender e situar-se em um mundo cada vez mais complexo e globalizado.

Num mundo de relações sociais cada ve=mais mediadas pela

tecnologia, motivadas por interesses econômicos e regidas

por uma competitividade cruel, o resgate de valores como o

de justiça e solidariedade não deve se limitar ao binômio

trabalho - consumo (La Taille, 1997: 7).

É preciso pensar esses valores dentro da escola. Têm-se enfatizado a problemática

do desenvolvimento cognitivo e da aprendizagem de conteúdos, esquecendo-se de que o

sujeito não é só cognitivo, o seu desenvolvimento deve ser entendido como algo complexo,

que envolve não só a cognição como também seu desenvolvimento moral e afetivo. Os

·alores morais de um indivíduo denunciam sua relação com o sociaL pois é nas relações

interpessoais que ele se insere nesse social. O estudo desses valores permite não só a

ompreensão de como se dá o desenvolvimento moral dos indivíduos como também a

descoberta de formas de se promover indivíduos mais autônomos que questionem os

valores impostos e que sejam capazes de transformar o social na busca de uma sociedade

igualitária. O trabalho dentro da escola seria apenas um começo, mas que daria subsídios

para jovens pensarem suas atitudes perante a sociedade e a transformação desta.

Não devemos, portanto, conceber a educação apenas como ensinamento de

conteúdos que preparam seus alunos para o exercício posterior de suas profissões Esta

deve ser compreendida num sentido mais amplo, como um trabalho de preparação para a

vida como um todo, com a diversidade cultural do mundo.

Para se pensar na escola como um lugar que prepara seus alunos para assumirem

suas responsabilidades diante do mundo, reconhecerem seus direitos e deveres e poderem

participar na construção de uma sociedade melhor, é necessário que se atente para a

construção moral desses indivíduos e o papel da escola e dos professores no alicerce dessa

construção. Pensar em um sujeito moral e não apenas cognitivo dentro da sala de aula,

significa buscar meios de auxiliar esses indivíduos a se perceberem sujeitos autônomos,



que podem legitimar regras em consens.o com um grupo na busca de relações mais justas e

igualitárias, levando essas experiências para a realidade que o mundo apresenta.

Existe, é claro, uma heterogeneidade do conceito de autonomia. O que

consideramos uma relação autônoma pode não ser um conceito partilhado por uma cultura,

cujos valores são diferentes. Entretanto, acreditamos na autonomia como um valor a ser

buscado porque ela representa a liberdade de pensamento e ação de um indivíduo inserido

na sociedade, e essa liberdade, assim como a dignidade, é um princípio ético universal

(Kant, 1992). É essa autonomia que vai dar lugar à opressão dos dominantes sobre os

dominados e, enquanto a educação acreditar nessa possibilidade, fundando suas bases na

ética e no respeito à dignidade e autonomia do educando, podemos confiar também na

conquista de um mundo melhor e mais justo.

O desafio dos próximos anos, segundo La Taille (1997: 07),

(..) não está em reafirmar relações tradicionais de

autoridade nem em multiplicar o número de limites a impor à

geração mais nova, mas. sim. em reavivar o debate ético, em

tomo do respeito mútuo, e o debate político, em torno da

organização das instituições. Um professor pode exercer

autoridade sobre seus alunos sem ter que lhes dizer: 'os

senhores sabem com quem estão falando? '. Precisa fazer

com que os alunos compreendam que, no seu ofício, o

professor ocupa o lugar da lei, e que esta, longe de ser

sempre imposição arbitrária, pode resultar de lima

organização democrática (da sociedade como um todo).

Vejamos, finalmente, corno a escola pode auxiliar a formação moral de suas

cnanças.

1. 3 Condições que Auxiliam na Formação Moral da Autonomia nas Escolas

Ao nos debruçar sobre a teoria do desenvolvimento moral, de Jean Piaget,

podemos perceber que o ensinamento oral da moral, ou mais precisamente, as famosas

"lições de moral" não têm eficácia, corno supunha Durkheim, se tomadas
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independentemente da condição do sujeito. De nada adianta belos discursos do que é certo

e do que é errado e pedir para que uma criança aja de determinada forma se ela não tem

ainda maturidade para julgar suas ações .. -\ partir do momento em que ela adquire essa

capacidade, toma-se possível um diálogo no qual sejam expostos as argumentações do

adulto e a justificativa da criança.

A construção da consciência de si, segundo, Puig (1998), se dá a partir da mediação

da linguagem, linguagem não no sentido unilateral, em que o adulto é o único que tem

direito à voz, mas no sentido bilateral, duplo, de troca de experiências. São essas relações

entre a criança e o adulto que a levarão a tomar consciência de que existe uma coletividade

acima de seu eu.

A entrada da criança no mundo moral não se dá por um acaso, nem é inata ao

sujeito. Ela se dá a partir da educação moral. Com o objetivo de alcançar essa finalidade

básica, existem propostas de vários modelos de educação moral.

Há aqueles modelos que concebem a educação moral como um processo de

socialização e adaptação dos organismos às normas sociais vigentes. A educação moral

consiste, assim, em impor a esses indivíduos valores e normas da sociedade, mesmo que

sejam alheios às suas consciências e vontades . A responsabilidade do sujeito que está em

formação fica limitada porque ele apenas assume para si as influências que o exterior lhe

impõe, sem que tenha um papel ativo na modificação dos valores e normas morais que

recebe. Essa concepção da educação moral se baseia em mecanismos de adaptação

heterônoma às normas sociais. A educação moral e cívica é um exemplo disso.

Contrapondo-se a essa concepção, Piaget (1996) propõe uma educação moral

baseada na construção de uma personalidade autônoma, o que significa dizer que a moral

não é só uma adaptação social e também não é apenas o desenvolvimento do juízo moral.

A educação é uma tarefa complexa que não se dá independentemente dos outros, mas

requer ajuda das pessoas próximas (sejam elas crianças, sejam adultos) que permitem sua

integração ao meio sociocultural.

O fim da educação moral é, portanto, segundo esse pensamento, o de construir

personalidades autônomas aptas à cooperação. É pomo primordial na teoria piagetiana que

as regras surjam como construção entre iguais, que sejam possíveis as trocas e a

coordenação de pontos de vistas diferentes e que seja fixado um consenso que busque o

bem comum. Nesse sentido, o sucesso da educação para a autonomia depende do tipo de
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relação entre os indivíduos, se são relações de imposição do mais velho sobre os mais

novos, ou se são relações de reciprocidade entre iguais.

Vejamos quais desses tipos de relações se adequam à construção da personalidade

moral autônoma e o que a escola poderia oferecer em favor dessa construção.

Ao estudar os procedimentos da educação moral do ponto de vista das técnicas

gerais, Piaget (idem) considera três aspectos distintos: a) autoridade e liberdade; b) os

procedimentos verbais da educação moral; c) os métodos ativos de educação moral.

a) Autoridade e Liberdade

Um procedimento muito conhecido de educação moral é o do uso da autoridade

como forma de impor as determinações do adulto sobre a criança, sendo respeito unilateral

o tipo de respeito predominante. Como exemplo de pedagogia moral fundada na

autoridade, temos o modelo proposto por Durkheim, que pretende formar indivíduos

autônomas por meio da autoridade, tendo a sanção a função de conservar e reforçar o

respeito à lei.

Num outro extremo da pedagogia moral definida por Durkheim, temos um

procedimento fundado na liberdade absoluta da criança: não existe nenhuma coação, nem

mesmo orientação de como a criança deve conduzir-se junto aos mais velhos. Tendo o

respeito unilateral um papel importante nos primeiros anos de vida, Piaget (idem) se

pergunta se esse procedimento não estaria queimando etapas na constituição moral da

criança. Tanto o respeito unilateral na fase inicial do desenvolvimento moral quanto o

respeito mútuo não podem, segundo ele, ser negligenciados.

b) Os procedimentos verbais de educação moral

Muitos educadores contam com o discurso moralista para a educação de seus

alunos. Piaget (1996) destaca quatro tipos de procedimentos verbais: a "lição de moral";

as conversações morais sob a forma de relatos históricos e literários; o procedimento que

consiste, em vez de dar lugar especial a orientação moral, em utilizar diferentes matérias de

ensino para tecer considerações morais; o procedimento que consiste em não falar de moral

se não a propósito de experiências efetivas vividas pelas crianças.

Todos esses procedimentos, com exceção do último, supõem como única fonte de

inspiração moral a autoridade do professor, compreendido como detentor da verdade

pronta, sendo a criança coagida a recebê-Ia de fora, ou seja, repousam sobre um fundo de

respeito unilateral.



Segundo Piaget (idem), para se tocar o âmago da alma infantil, um ensinamento

oral deve vir depois e não antes da experiência vivida. As lições da Pedagogia moderna

teriam o papel de constituir uma resposta a uma questão prévia da criança. Se o cotidiano

escolar é capaz de provocar o espírito das crianças a problemas relativos à moral

(disciplina, esforço pessoal, mentira etc.), o trabalho do professor deve se basear na própria

atividade da criança.

Discussões morais que têm início entre as próprias crianças, acabam requisitando

uma opinião adulta. E é só nesse momento que o professor se encontra em condições de

dar lições proveitosas, e é só a pedido das crianças que sua intervenção é ouvida e suas

palavras adquirem significação.

c) Os métodos ativos de educação moral

Piaget (1996) propõe uma educação moral ativa, na qual a criança tenha a liberdade

de fazer experiências morais, que as descubra por meio da investigação e de sua atividade

espontânea. A educação moral supõe, portanto, que a escola constitui um meio favorável a

essas experiências. Essa "escola ativa" deve, segundo este autor, observar três pontos.

Primeiro, para os participantes da escola ativa, a educação moral não constitui

lima matéria especial de ensino mas um aspecto particular da totalidade do sistema (idem,

ibdem: 20). Em contraposição às escolas tradicionais, na escola ativa, a moral não é uma

matéria a parte. Todas as disciplinas supõem um conjunto de condutas morais, estando a

vida moral intimamente ligada a toda atividade escolar. Segundo Piaget, para educar o

caráter, não é necessário recorrer a métodos artificiais, o próprio princípio da atividade -

onde a investigação escolar implica condutas coletivas de ajuda recíproca, de respeito na

discussão e de objetividade na pesquisa - conduz a esses resultados.

Segundo, a escola ativa supõe necessariamente a colaboração no trabalho (idem,

ibdem: 21). Se, como Piaget teorizou, o desenvolvimento moral da criança ocorre em

função do respeito mútuo, a cooperação deve estar presente no trabalho escolar,

constituindo-se como procedimento fecundo de educação moral.

Terceiro, a escola ativa se inspira na noção de self-govemment, ou seja, para que

suas crianças adquiram o sentido da disciplina, solidariedade e responsabilidade, ela as

coloca em situações nas quais experimentem esses sentimentos e discutam por si as leis

que regulamentarão a disciplina escolar. A oportunidade de elegerem representantes

responsáveis pela execução das leis e de constituírem uma forma de julgar os delitos

possibilita a essas crianças a aprendizagem, pela experiência, do significado da obediência
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às regras, da adesão ao grupo social e da responsabilidade individual. Longe de preparar-

se para a autonomia da consciência por meio de procedimentos fundados na heteronomia,

o estudante descobre as obrigações morais por uma experimentação verdadeira,

envolvendo toda a sua personalidade (Piaget. 1996: 22)

O método ativo, portanto, busca, em primeiro lugar, não impor, pela autoridade

aquilo que a criança pode descobrir por si mesma, e em segundo lugar, criar um meio

social no qual a criança possa realizar experiências desejadas.

Pesquisas têm apontado para uma diferença no desenvolvimento da autonomia

conforme as crianças pertençam a escolas tradicionais ou aquelas que adotam o método

ativo. Araújo (1996), por exemplo, ao analisar os dados de um estudo longitudinal,

observou que as crianças que freqüentavam um ambiente cooperativo durante a pré-escola,

mesmo estudando em uma escola autoritária durante o pnmeiro grau, mantiveram,

estatisticamente, um nível de desenvolvimento do juízo moral mais elevado do que as

crianças que sempre viveram em ambientes autoritários.

Com efeito, o método ativo, que tem como uma de seus pontos fortes a

cooperação, proporciona experiências em que a autonomia moral dos alunos seja

exercitada.

Segundo Heller (1968), algumas qualidades morais são comprovadas nos alunos

que gozam de maior liberdade concedida por uma educação para a autonomia. São elas:

1. Sentido de responsabilidade.

A autonomia como método faz desenvolver uma compreensão da obrigação social e

da responsabilidade pessoal e aumentar o interesse dos alunos no trabalho escolar. É claro

que o desenvolvimento do sentido de responsabilidade depende da organização da

autonomia das crianças, das funções que estes realizam e da prática deste método pelas

crianças, pois as regras disciplinares são esquecidas se não postas em prática.

2. Espírito de inter-ajuda.

Um dos aspectos básicos da autonomia moral é a cooperação entre os colegas, que

envolve a transmissão de conhecimentos, ajuda nas tarefas, empréstimo de materiais,

dentre outras formas.

3. Domínio de si mesmo.

A autonomia, que implica o domínio de si mesma, é um importantíssimo auxiliar

para a formação do caráter. Do empenho deste método resulta o desenvolvimento de

50



pequenos chefes da comunidade e, posteriormente, de melhor disciplina, que ensina os

alunos a governar suas classes e suas escolas como se fossem uma pequena comunidade.

4. O espírito de justiça.

Outra qualidade posta em relevo na prática da autonomia é o espírito de justiça,

pelo qual as crianças são capacitadas a alcançar um juízo são e justo, como por exemplo,

na aplicação de sanções. Elas são autorizadas a julgar os casos de companheiros culpados,

no entanto, nem todos os problemas podem ser julgados por crianças pequenas porque elas

carecem de experiências ao infligir castigos demasiadamente severos. Em algumas escolas,

o sistema punitivo é superado pelo lado construtivo e positivo da experiência, evitando-se

razões para castigar.

5. Formação do caráter.

A autonomia é favorável à formação do caráter porque desenvolve grande domínio

de si mesmo, facilitando, assim, a auto-educação através do fortalecimento da vontade,

controle dos instintos e estirnulação da dedicação social.

6. Ação educativa.

Como efeito da autonomia, os alunos se conhecem melhor em virtude da ação

moral que exercem uns sobre os outros. Também exercem entre si uma ação corretiva que

mantém as regras grupais, obtendo, assim, maior compreensão do dever escolar e do que é

uma comunidade.

7. Compromisso.

Uma das vantagens que a autonomia (do ponto de vista moral) oferece é a tendência

dos alunos a reconhecerem compromissos como forma de negociação democrática.

Segundo Heller (1968), a educação moral para a autonomia tem seus efeitos

também no campo da educação intelectual: capacidade para compreender o ponto de vista

alheio, discussão objetiva, espírito crítico e gosto pela análise e o suscitar de novos

interesses.

A prática da autonomia tem procurado inculcar nos alunos a idéia de que o

indivíduo é uma pequena fração da coletividade da qual depende. Assim, no campo social,

a autonomia desenvolve a responsabilidade coletiva, o espírito de cooperação, a disciplina

e a solidariedade.

De todos esse ideais, raras são, de acordo com Heller (idem), as experiências que

não têm dado resultado e quando assim ocorre é porque a educação para a autonomia foi

mal aplicada (implementação brusca num terreno deficientemente preparado), não houve
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compreensão ou preparo dos professores, os pais foram hostis, ou porque o sistema foi

introduzido em classes cujos alunos se sentiam coibidos pelo hábito já adquirido na

aplicação de métodos mais severos.

Torna-se, pois, relevante analisar criticamente se o professor está ocupando esse

lugar na construção da autonomia moral dos alunos.

1. 4 Repensando o Lugar do Educador no Estabelecimento de um Ambiente

Sociomoral Construtivista

Cm ambiente sociomoral construtivista, entendido aqui como toda uma rede de

relações interpessoais que forma a experiência da criança na escola (DeVries e Zan,

1998: 3 1), estaria associado, como a própria denominação sugere, a um desenvolvimento

social e moral mais avançado das crianças. É o professor quem influencia o valor

educacional das interações em sala de aula, seja no seu relacionamento com os alunos,

seja nas relações dos alunos entre si.

]\0 tocante ao relacionamento professor-aluno, Piaget contrasta o relacionamento

coercitivo - em que o adulto prescreve o que a criança deve fazer - e o que se caracteriza

pelo respeito e cooperação - na qual o aluno tem a possibilidade de regular

voluntariamente seu comportamento.

Para que o professor possibilite esse relacionamento cooperativo e enseje um

melhor desenvolvimento sociomoral de seus alunos, é preciso evitar o uso excessivo e

desnecessário de sua autoridade e abrir caminho para que esses alunos exercitem a

capacidade de pensar independentemente e construam valores morais que levem em

consideração o que é melhor para todos e não apenas para um indivíduo.

E dificil para o professor renunciar o poder que ele exerce sobre os alunos porque

muitas vezes esse poder funciona como uma redoma protetora que rebate todas as críticas

dirigidas a ele, professor. Quando questionados em suas convicções ou em muitas de suas

atitudes, ele se refugia em seu lugar de autoridade para anular qualquer confronto que se

lhe venha opor. O "poder" e o "saber" do professor ofuscam toda as suas incompetências e

não estamos nos referindo somente à incompetência intelectual, como também à

incompetência no estabelecimento de relações igualitárias com os alunos. Relação

igualitária não significa dizer relação entre iguais, mas uma relação entre pessoas que se

respeitam mutualmente e onde não há sujeito coagido a fazer o que lhe determinam, onde
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há crescimento de ambas as partes e não alguém que tem o poder de proporcionar por si o

desenvolvimento de outro alguém.

É saindo dessa postura de auto-suficiência que o professor reconhecerá que ele tem

muito o que aprender e, ainda, que ele é tão ser humano quanto seus alunos e que, por isso,

tem falhas e defeitos que não devem ser negados mas superados com a ajuda dos

educandos. Isso não que dizer que a criança deva ter total liberdade, porque, se assim o

fosse, ela deixaria de fora os interesses dos outros e satisfaria apenas os seus desejos,

reforçando assim o egocentrismo. Ao contrário, um ambiente cooperativo exigirá um

equilíbrio entre os seu desejos e os desejos dos outros. Mesmo quando não há possibilidade

de cooperação e a coerção é necessária, o professor deve abordar o aluno de forma

solidária dando explicações do porquê de sua atitude, e não dando aquela velha resposta

"porque estou mandando".

No que diz respeito ao relacionamento entre os colegas. podemos dizer que a

interação com indivíduos da mesma faixa etária não traz somente beneficios para a

socialização, como também é favorável ao desenvolvimento moral desses indivíduos.

Existem, segundo DeVries e Zan (1998), duas razões para tal favorecimento.

A primeira é que as relações entre companheiros são relações entre iguais, ao

contrário do que ocorre na relação adulto-criança, o que facilita a reciprocidade e

possibilita o descentramento e a coordenação de pontos de vistas.

É claro que entre crianças também pode haver discordâncias e desigualdades, mas o

professor pode ajudá-Ias a superar essas desigualdades, dando autonomia para que eles

próprios estabeleçam um acordo que não prejudique ninguém, e não traga vantagens de uns

sobre os outros, procurando enfatizar a igualdade de direitos. Para isso, o educador precisa

confiar no potencial do aluno e oferecer espaço para que essas decisões sejam processadas.

É lamentável quando dois alunos estão discutindo ou brigando e o próprio professor

interfere despejando autoridade para tudo quanto e lado, como se fosse o juíz de todas as

causas. É importante que ele interfira, mas não dizendo o que é que cada um tem que fazer.

Ele pode pedir para que os alunos justifiquem seus pontos de vistas para os outros

utilizando-se de argumentos viáveis, mas que também ouçam o argumento dos colegas,

para que eles mesmos julguem a situação e encontrem uma saída, a mais justa possível.

A segunda razão da importância da interação de companheiros no desenvolvimento

moral é que, ao ver companheiros semelhantes, que estão em pé de igualdade com ela, a
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criança desenvolve um interesse que a estimula a buscar contatos, ajudando-os a construir

sua identidade a partir da semelhança/diferença do outro.

Ao vivenciar reações inesperadas, e muitas vezes até negativas por parte do outro, a

criança começa a ter a consciência e a diferenciação de si mesma frente aos outros,

fazendo-a voltar para si como tendo idéias, sentimentos e atitudes que lhes são peculiares.

O interesse pelos colegas, dizem DeVries e Zan, motiva as crianças à construção de

significados compartilhados. resolução de conflitos e criação e respeito pelas regras

(1968: 62).

A construção de significados compartilhados é, muitas vezes, observada nos 'jogos

de faz-de-conta", quando as crianças fazem constantemente ajustes de sua posição,

tentando conciliar com as dos colegas, necessitando de negociações para que a brincadeira

seja desenvolvida. Esse progresso das crianças na construção do significado compartilhado

constituiu, segundo DeVries e Zan (idem), a competência comunicativa, simbólica e

intelectual.

Apesar de nem todos os conflitos conduzirem a uma resolução cooperativa, eles

tem potencialmente a capacidade de oferecer um contexto rico para o estabelecimento da

cooperação entre crianças. Em um momento em que as relações entre as crianças são

desequilibradas, esse desequilíbrio desencadeia um desejo de restabelecimento de parceria

com o outro. com o objetivo de dar continuidade à brincadeira, sendo necessária uma nova

negociação com o colega. Essa negociação não é tão fácil porque, para haver uma

verdadeira cooperação, as crianças não terão que somente ser compreendidas, mas também

terão que oferecer algumas concessões para manter o outro como parceiro.

Bonica (1990), citada em DeVries e Zan (1998), ressalta que, para que se resolva de

forma produtiva um conflito, é importante que haja um equilíbrio entre a capacidade de

persuasão do outro e a satisfação de si, o que pode resultar na construção de um novo

aspecto da personalidade. Aqui entra também o papel do professor de apoiar as relações de

amizades entre crianças, elaborando e estabelecendo atividades em que as crianças tenham

a oportunidade de cooperar entre si.

Os sentimentos de cooperação e respeito mútuo motivados pelo professor são a

base para o sistema compartilhado de regras em uma sala de aula construtivista. A

construção conjunta das regras possibilita um sentimento de compromisso e respeito das

crianças ao código moral estabelecido, tornando-as mais conscientes de seus papéis como

legisladoras.
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Como podemos perceber, o professor influencia, em grande parte, o valor

educacional das interações estabeleci das entre crianças, e o seu papel envolve, segundo

DeVries e Zan (idem), a definição das possibilidades, o engajamento ocasional como

companheiro das crianças e a facilitação da interação.

A definição das possibilidades engloba, segundo esses autores, a seleção e arranjo

de materiais e mobílias e o planejamento de atividades que atraiam o interesse dos alunos.

Esse momento de realização de atividades com o auxílio de material prepara o campo para

que a criança desenvolva não só seu potencial cognitivo bem como sua capacidade de

julgar as próprias atitudes a partir do que é aceito pelo grupo com o qual mantém uma

convivência diária.

O engajamento do professor como companheiro das crianças enriquece em muito o

valor das relações estabelecidas entre eles e entre as próprias crianças, haja vista que, ao se

envolver numa atividade em que o professor assume o papel semelhante ao dos alunos,

concordando com eles sobre as regras, obedecendo-as, aceitando suas conseqüências e

abandonando a autoridade, o professor está promovendo a autonomia de seus alunos,

principalmente quando as crianças assumem o controle, exercendo o papel de instrutoras.

A capacidade de intervenção do professor, na tentativa de ajudar as crianças que

têm dificuldades em manter um ambiente sociomoral construtivista, também determina o

valor da interação com os colegas. O professor. deve estar atento para que as crianças não

fiquem à mercê de suas vontades. o que levaria a um fracasso no estabelecimento de

relações interpessoais cooperativas em que prevalecesse o respeito mútuo. Sem a

intervenção cautelosa e não autoritária do professor, as crianças podem chegar a um clima

de ansiedade ocasionado por conflitos não resolvidos.

Os professores podem proporcionar, portanto, um ambiente sociomoral

construtivista em sala de aula através da organização de atividades que envolvam a

participação do aluno como construtor de conhecimentos e não como mero receptor, do

estabelecimento de uma atitude de respeito e do estímulo à cooperação entre os colegas.

Não sendo a construção desse ambiente sociomoral tão simples quanto pode

parecer, e levando em consideração o fato de que lidar com o campo da moral é muito

complexo para o ser humano, podemos afirmar que não se pode esperar uma mudança

milagrosa a ser efetuada pela escola no sentido de promover um ambiente sociomoral

favorável que possibilite o desenvolvimento de uma autonomia nas crianças desde

pequenas. É certo que a escola, e aqui nos referimos aos profissionais que trabalham
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diretamente com a educação, terão certas dificuldades e limites para pôr em prática

qualquer trabalho que envolva mudanças de atitudes, a começar por eles mesmos. Essa

mudança de atitudes não é algo que se dá facilmente porque exige do professor um esforço

no sentido de adquirir conhecimentos sobre seus alunos e com eles interagir, envolvendo-

se com os interesses e dificuldades que eles trazem para a sala de aula, o que poucos

professores se dispõem a fazer.

Tudo isso exige do professor uma postura reflexiva constante porque educar para a

autonomia implica fazer um ensino reflexivo que, por sua vez, se baseia numa postura

reflexiva do próprio professor (Alarcão, 1996: 187). Mas o que é ser reflexivo, afinal?

Segundo esta autora, ser reflexivo é ter a capacidade de utilizar o pensamento

como atribuidor de sentido (idem, ibdem: 175). Ao agir reflexivamente, o professor se

distancia do ato de rotina guiado pelo hábito e tradição, aí não se podendo contar com uma

reflexão critica. A reflexão baseia-se, ao contrário, em atitudes de questionamentos

constantes sobre a própria prática do professor, sendo um processo não somente lógico,

que envolve a racional idade, investigação, bem como psicológico, inerente à intuição e à

paixão do sujeito.

Essa autora re-utiliza os conceitos de Schõn de reflexão na ação e sobre a ação

como forma de desenvolvimento profissional.

Segundo Schõn (1992), o processo de reflexão na ação pode ser desenvolvido a

partir de uma série de momentos combinados numa prática de ensino: 1) um professor

reflexivo permite ser surpreendido pelo que o aluno faz; 2) reflete sobre esse fato (pensa

sobre que o aluno disse e procura, simultaneamente, compreender a razão por que foi

surpreendido; 3) reformula o problema suscitado pela situação; 4) efetua uma experiência

para testar sua nova hipótese. Nesse caso, o professor reflete no decurso da própria ação,

sem a interromper.

É possível, também, olhar retrospectivamente e pensar sobre a reflexão na ação.

Após a aula, o professor pensa no que aconteceu, no significado que ele deu a este e na

possível adoção de outros sentidos, reconstruindo, assim, a ação. Para isso, o professor faz

uso de conhecimentos dos quais dispõe, tentando dar sentido a essa ação. Esses saberes

são fruto tanto da informação como da experiência prática.

Embora esses dois tipos de reflexão apareçam como distintos, eles se caracterizam

muito mais como momentos diferenciados da reflexão, sendo complementares entre si. Em
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ambos os casos a reflexão cede lugar à reestruturação da ação. A teoria e a prática estão

fundidas, conduzindo a um desenvolvimento da competência profissional.

Assim como o mestre, o aluno também pode refletir sobre o que faz (a sua

atividade) e o que é. Tal como o professor, o foco do aluno deve ser colocado na sua

capacidade de pensar, de construir o seu saber e de gerir a sua aprendizagem, de ser

autônomo. Só que há uma diferença de maturidade. Enquanto os professores são capazes

de gerir suas atividades, os alunos ainda estão em processo de autonomização e precisam

da ajuda dos professores (Alarcão, 1996).

A perspectiva desses autores coaduna-se com a compreensão do sujeito pensante,

que não está pronto, mas em constante construção, seja ele aluno ou mestre, ambos com o

direito de construir seu saber (perspectiva construtivista).

Impossibilitado de passar por completo seu saber, o mestre deve valorizar a

experiência do aluno como fonte essencial de sua aprendizagem, utilizando essa

experiência como alicerce que dará corpo ao conhecimento construído por ele. Essa

aprendizagem é significativa porque parte do princípio de que o aluno tem algum

conhecimento, por mais básico que seja, e que esse conhecimento deve ter relação com sua

vida, aparecendo de forma atraente aos seus olhos e não como algo obrigatório, imposto de

cima para baixo. Para isso é preciso que, em primeiro lugar, o professor reconheça no

aluno a capacidade de este gerir a própria aprendizagem e, em segundo lugar, lutar para

que essa autonomia do aluno esteja cada vez mais próxima da realidade.

Na busca dessa autonomia, valoriza-se não só a metacognição, entendida como

processo de conscientização do próprio modo de conhecer, ou seja, o sujeito passa a

conhecer as estratégias que ele utiliza para sua aprendizagem, como também a

metacomunicação, entendida como processo de julgar a capacidade de interagir com o

outro (conhecer e julgar as estratégias de interação). Estamos falando, portanto, nào só de

uma autonomia exclusivamente cognitiva, mas tmbém de uma autonomia .moral,

compreendida pela capacidade do sujeito de participar de forma ativa das regras de

convivência e julgar as atitude a partir da definição dessas regras.

O que se espera é que o professor diminua cada vez mais seu papel como

interventor e sirva muito mais para desenvolver nos alunos a capacidade de buscar

informações/conhecimentos e julgar suas próprias ações.

ão só os professores devem ser reflexivos, fazendo de sua prática um campo de

reflexão teórica estruturadora da ação (Alarcão, 1996: 176), como também devem
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estimular os alunos para que estes desenvolvam essa capacidade de reflexão. considerando

que o professor tem um papel ativo na educação, não se resumindo ao papel de aplicador

de teorias e executor de normas já prontas. Os alunos que estão em processo de construção

dessa autonomia precisam ser ajudados pelo professor que, por sua parte, deve ter bastante

aguçada sua capacidade de reflexão e critica, respeitando sempre o outro como tendo

opiniões diferentes das suas.

Mas não é tão simples ser professor reflexivo. O conceito de professor reflexivo

não se esgota, segundo Alarcão (idem), no imediato de sua ação docente, pois implica,

também, em o professor saber quem ele é, saber as razões que o motivam a realizar suas

ações, e se conscientizar do lugar que ocupa dentro da sociedade, agindo ativamente no

desenvolvimento da escola como instituição de formação de educandos.

A reflexão tem, portanto, uma dimensão formativa e outra prática. Ela aprofunda o

saber do professor, incrementando cada vez mais seu conhecimento, além de auxiliá-Io no

redimensionamento de sua prática. Nas palavras dessa autora, a reflexão serve o objetivo

de atribuição de sentido com vistas a 11mmelhor conhecimento e lima melhor atuação

(idem: 180), e isso diz respeito tanto ao professor quanto ao aluno.
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CAPÍTULO 2

~IETODOLOGIA DA PESQUISA

Levando-se em consideração o quadro teórico exposto, foi possível pensar na

observação de situações nas quais as professoras conduziram o grupo de seus alunos na

resolução de problemas que envolvolveram o estabelecimento de regras e tomada de

decisões.

As próprias questões morais trazidas pelos alunos e pelo ambiente escolar e a forma

como as professoras trabalharam essas questões em sala de aula puderam ser observadas

levando-se em consideração o posicionamento, a argumentação e a justificação moral de

ambos frente às mesmas.

2. 1 Procedimentos da pesquisa

Toda pesquisa passa por três etapas: a seleção e definição do problema, a escolha

do local onde é realizado o estudo, e o contato com os sujeitos da pesquisa. Assim ocorreu

com esta investigação

1) Seleção e definição do problema.

Acreditamos ser possível realizar uma proposta de construção de relações

autônomas a partir da escola, mas é preciso também que se esteja atento aos avanços e

retrocessos dessas conquistas na pratica.

Questionamos, portanto, até que ponto uma escola que se diz diferente e que

objetiva a formação de alunos críticos trabalha com essa proposta de construção de

relações autônomas. Que estratégias os professores estão utilizando na busca dessa

autonomia? O que ela está fazendo de inovador? O grupo que trabalha na escola partilha

do mesmo conceito de autonomia definido por Piaget?

Esta pesquisa se constitui uma investigação qualitativa e buscou adotar alguns

critérios apontados por Firestone e Dawson (1981), citado em Lüdke e André (1996),

como a redescoberta do problema no campo, evitando a definição rígida e apriorística de

hipóteses; realização de todas as etapas do trabalho de campo; transcrição e análise pela

própria pesquisadora; a combinação de vários métodos de coleta - observação direta das

atividades do grupo estudado, entrevistas e questionários com os informantes para captar

suas explicações e interpretações, e análise do documento da própria escola (projeto
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pedagógico e textos produzidos pela escola) - e a apresentação de uma boa quantidade de

dados primários, principalmente o discurso dos sujeitos nas observações e entrevistas.

Além disso, o presente trabalho teve como pressuposto a idéia de que o

comportamento humano é influenciado pelo contexto em que se encontra - por ISSO, as

observações foram realizadas no contexto natural desses sujeitos, ou seja, no cotidiano da

sala de aula, não tendo sido necessário deslocá-Ios de seu ambiente natural - e a idéia de

que só podemos compreender o significado do comportamento humano se tentarmos

entender seus pensamentos, sentimentos e ações.

2) A escolha do local da pesquisa.

Procuramos uma escola que partilhasse da concepção construtivista e estivesse

aberta a sugestões e propostas trazidas pela pesquisa. A escola onde foi realizada a busca

empírica, à qual daremos o nome fictício de Escola Cooperativa com o objetivo de não

identificá-Ia, por questões éticas, possui uma gestão participativa, onde os pais tomam

pane nas decisões a partir do Conselho de Pais, realizando negociações políticas com os

profissionais da escola. Aos alunos também é dado o direito de participação nas decisões

em sala de aula a partir do contrato de convivência estabelecido no começo do ano letivo e

desde uma representação estudantil (coordenadores de turmas). Essa abertura democrática

é considerada imprescindível para a concretização de um trabalho que envolva uma

educação moral baseada nos princípios psicogenéticos. Foi pensando nessa abertura que

escolhemos essa escola.

A escolha da escola onde foi realizada a pesquisa, portanto, não se deu apenas

porque ela se caracteriza como uma escola socioconstrutivista, mas principalmente porque

ela é uma escola cooperativista, onde esperamos encontrar os princípios democráticos

propostos por uma educação moral para a autonomia.

3) Contato com os sujeitos da pesquisa.

O contato com a instituição e os sujeitos da pesquisa se subdividiu em duas etapas:

o contato inicial, de caráter exploratório, e a investigação propriamente dita (levantamento

e análise dos dados).

O primeiro contado foi realizado pela pesquisadora com a supervisora do pré-

escolar à quarta série. Na ocasião, ela se mostrou muito receptiva à proposta da realização

de um estudo na escola, principalmente porque dizia respeito ao desenvolvimento moral,

que é, inclusive, área de interesse da supervisora, pelo fato de a escola demandar dados

sobre até que ponto está ajudando o aluno na compreensão das regras. Esse fato tomou, no
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nosso ponto de vista, a pesquisa mais relevante porque não era uma demanda apenas da

pesquisadora, mas também da escola. Durante toda a coleta de dados, a supervisora não

mediu esforços para que a busca obtivesse êxito. Ela forneceu material informativo como o

Projeto Pedagógico, livros, folhetos, agenda escolar, textos trabalhados com professores,

relação de alunos da 4a série; permitiu a participação da pesquisadora nas reuniões de pais,

reuniões de planejamento coletivo com professores; facilitou o contato com os professores

e com eles marcou as entrevistas. Assim tendo sido, ela foi imprescindível na obtenção dos

dados, mostrando-se altamente prestativa.

O contato inicial com a instituição e os sujeitos VISOU à aquisição de maiores

conhecimentos sobre o fenômeno, possibilitando a seleção de aspectos a serem

investigados. Assim, não houve, inicialmente, hipóteses explicitamente formuladas, mas

apenas um esquema conceitual da moralidade na concepção psicogenética, a partir do qual

foram levantadas questões relevantes que orientaram a de coleta de informações.

Antes das observações e entrevistas terem início, foi feito um primeiro contato com

os professores, com o objetivo de esclarecer o intento do trabalho, deixando-os à vontade

para a realização de suas atividades em sala de aula e seguros de que os conteúdos

programáticos não interessavam a investigação.

Depois, entramos em contato com alguns professores para conhecer um pouco de

cada um e ir estabelecendo um feeling para posteriores observações e entrevistas. Esses

contatos foram feitos antes do inicio do ano letivo.

A etapa de investigação propriamente dita constituiu-se na busca sistemática de

dados importantes na compreensão e interpretação do fenômeno estudado. Nessa busca de

dados obtidos a partir dos instrumrntos da pesquisa, atentamos para a forma e conteúdo da

interação verbal, não verbal e ações entre professores e alunos, professores e pesquisadora,

professores e supervisora, professores e orientadora educacional, supervisora e diretor,

professores e diretor, e para os registros de documentos da escola. Mais adiante,

esclareceremos melhor como se deu o levantamento desses dados, mas antes

caracterizemos a escola.

2. 2 Caracterização do Local de Pesquisa

Nessa seção, procuraremos identificar as caracterísitcas da instituição pesquisada,

sua concepção e sua filosofia educacionais, o tipo de administração desenvolvida, o perfil

da comunidade escolar, e, finalmente, o regime escolar e disciplinar adotado.
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2.2. I Concepção e Filosofia Educacional

A Escola Cooperativa foi concebida de acordo com os princípios do cooperativismo

e é mantida por uma cooperativa educacional que visa a proporcionar ao educando

formação necessária para o desenvolvimento de suas potencialidades, como elemento de

auto- realização e preparação 011 qualificação para o trabalho, bem como o preparo para

o exercicio consciente da cidadania (Escola Cooperativa, 1992).

Entretanto, de acordo com informações da supervisora do pré à 43 série, a escola

está passando por mudanças administrativas. Está sendo criada, dentro da própria escola, a

cooperativa de educadores, que traria como conseqüência a desvinculaçào do colégio à

cooperativa educacional a que está vinculada, assumindo a cooperativa de educadores a

administração da escola. Segundo essa supervisora, a administração por pessoas que

muitas vezes não dominam a área de educação, e as mudanças constantes de diretores (2

em 2 anos) prejudicavam seu bom andamento. Com a nova cooperativa, ela espera que seja

dada continuidade ao Projeto Pedagógico.

De acordo com o Projeto Pedagógico, a Escola Cooperativa difere da escola

tradicional nos seguintes aspectos:
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Aspectos Escola CooperativaEscola tradicional

Enfase - transmissão de conhecimentos - capacitação do indivíduo para o

exercício da cidadania

Processo - professor: sujeito do processo - professor/aluno: sujeito em

- aluno: objeto do processo interação numa situação

Características - estruturas rígidas - estruturas flexíveis

- chefias centralizadoras e - liderança democrática

autoritárias - comunicação em todos os níveis

- comunicação vertical (de CIma - proposta de atuação estabelecida

para baixo) em conjunto por todo os

- proposta de ação estabeleci da envolvidos: direção, professores,

pela cúpula cúpula, alunos,

- responsabilidade centrada na técnicos/funcionários, pais

administração - responsabilidade compartilhada

- baixa participação - alta participação

Produto - transmissão/aquisição de - processamento do conhecimento

conhecimentos acumulados adquirido, direcionando-os para fins

comuns aos interesses da

cooperativa e da sociedade

Finalidade - manutenção do sistema de - transformação da sociedade

poder

A Escola Cooperativa não tem finalidade lucrativa - proporcionando ao aluno

educação qualitativa de baixo custo - busca a autogestão, desenvolve parceria com a

comunidade científica, oferece aos alunos oportunidades de socialização do conhecimento

através de suas tecnologias, conteúdo ético de valorização do homem, valoriza e estimula

as formas de expressão artística e criativa de seus alunos e a prática de esporte e lazer. Em

sua função educativa, enfatiza a co-participação e a cooperação de todos os agentes

envolvidos no processo educacional.
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Tem como princípios norteadores democracia, liberdade responsável, integração,

cooperação, historicidade e visão holística. Vejamos o que cada um desses princípios

representa para a escola, de acordo com seu projeto pedagógico.

2.2.1.1 Democracia

Democracia é a forma de organização em que cada membro do

grupo participa das decisões e se responsabiliza pelos

resultados da ação grupal. É lima doutrina baseada na

distribuição igualitária do poder, na liberdade de expressão e

de decisão. Democracia no colégio significa a adoção de

procedimentos democráticos inseparáveis do respeito. de

direito e de fato, aos direitos fundamentais da pessoa como:

liberdade de pensamento. liberdade de expressão liberdade de

associação, etc. Os alunos Têm oportunidade de

compreenderem, participarem e optarem pela democracia, que

é um processo de lento amadurecimento, de aprendizagem,

continua da capacidade crítica e autonomia e que mais se

aproxima da justiça social (Escola Cooperativa, 1992: 7).

A democracia é posta aqui como um ideal de busca, que envolve a participação de

todos no decidir e agir e a compreensão da reciprocidade entre os membros do grupo.

2.2.1.2 Liberdade Responsável

Liberdade responsável é o direiTO de elaborar, em grupo,

suas próprias regras de convivência. O sentido autêntico da

liberdade responsável é a prática consciente dos direitos e

deveres. Liberdade é a capacidade do ser racional de,

intencionalmente, autodeterminar-se, isto é, fazer suas

próprias escolhas entre a multiplicidade de alternativas de

opção que se oferecem, em cada situação concreta da vida

(Escola Cooperativa, 1992: 8).
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A liberdade responsável é não só uma vivência construtiva da liberdade de ser,

pensar, dizer e fazer, é também a compreensão do significado da liberdade do outro.

2.2.1.3 Integração

Integração significa unir idéias, práticas e atitudes, buscando o respeito pelo outro

(idem, ibdem: 8). As diversas disciplinas desenvolvidas por técnicos e professores

precisam de uma ação integradora, de modo que haja unicidade de pensamento e

propósitos. Nesse sentido, a escola busca oferecer mecanismos que permitam que seus

agentes se tornem conscientes e responsáveis por suas ações pedagógicas. A integração

implica, portanto, a unidade de ação curricular, interrelação dos objetivos, conteúdos e

procedimentos, sistematização dos conhecimentos e ações educativas e junção de esforços

família/escola/comunidade.

2.2.1.4 Cooperação

o projeto pedagógico reconhece o exercício da cooperação como forma de

crescimento individual e coletivo das crianças:

Cooperação é uma ação comum para atingir determinado

fim. A cooperação é conseguida através da compreensão, do

respeito pela pessoa humana, num movimento constante de

dar e receber ajuda, solidariedade e amor. Toda cooperação,

para ser eficaz, supõe respeito aos valores autênticos e às

legítimas aspirações do grupo (...). Cooperação é um

exercício de crescimento e ajuda mútua para: o

desenvolvimento individual e coletivo, a reciprocidade e

melhor aproveitamento de conhecimento, habilidades e

atitudes, uma ação participativa tendo em vista a consecução

dos objetivos, e a responsabilidade compartilhada nos

resultados alcançados (Escola Cooperativa, 1992: 9).
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2.2.1.5 Historicidade

Historicidade significa que a coletividade dos homens

constrói sua própria história, portanto, a atuação de cada

um é essencial para a evolução da humanidade. O estu.doda

história deve ser direcionado para abordagem crítica do

processo social, onde os aspectos econômicos, políticos,

culturais, religiosos, sociais, dentre outros, estão inter-

relacionados e em constante movimento. No colégio, a

história não é a simples narração metódica dos fatos

ocorridos na vida dos povos em particular ou na vida da

humanidade em geral, mas é uma oportunidade para os

alunos refletirem sobre o seu próprio posicionamento no

mundo e como poderão construir um mundo melhor para

todos (idem, ibdem: 9).

o homem, portanto, não apenas conhece a história construída ao longo dos tempos,

ele faz a história do cotidiano e vive as contribuições da história construída e em

construção.

2.2.1.6 Visão Holística

Visão holística significa a tendência integradora do

universo: o todo está nas partes e as partes estão no todo. O

ser humano é um todo que não pode ser visto somente em

alguns aspectos. Educação holistica significa o

desenvolvimento do aluno como ser único, complexo e total.

Oferece um novo sistema educacional que permite o

questionamento permanente do mundo, uma abordagem

aberta, em constante evolução, recolocando o homem no

centro da preocupações educacionais (Escola Cooperativa,

1992: 10).
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Esses princípios norteadores coadunam-se perfeitamente com a proposta

psicogenética do desenvolvimento moral que visa ao exercício da autonomia através da

valorização do ser humano, respeito mútuo, cooperação, prática da liberdade, não uma

liberdade qualquer, mas uma liberdade responsável, que implica, como consta no projeto

pedagógico, a prática consciente dos direitos e deveres e na participação nas decisões do

grupo.

A ação educativa da Escola Cooperativa em suas dimensões integradora e holística

abrange as dimensões do conhecimento, habilidades, atitudes, valores e relacionamento

interpessoal.

No que tange ao conhecimento, a construção do aprendizado do aluno parte do que

ele já conhece, valorizando-se, portanto, a bagagem de conhecimento trazido por ele, e

entendendo esse conhecimento não somente como o acúmulo de informações, mas,

principalmente, como uma postura crítica do mundo e competência para a ação.

A Escola Cooperativa prioriza o desenvolvimento de habilidades de observar,

descrever, comunicar, classificar, experimentar, construir, inventar, relacionar variáveis,

definir problemas, elaborar hipóteses, planejar, analisar, interpretar, elaborar conclusões,

tomar decisões etc.

Essa escola procura desenvolver nos seus alunos atitudes de curiosidade,

criatividade, criticidade, honestidade, justiça, cooperação, participação, responsabilidade e

organização, compreendidas como o modo de proceder ou agir de cada pessoa,.

Os valores, ainda segundo o projeto pedagógico,

são normas e princípios éticos, políticos, religiosos,

padrões morais e sociais aceitos e mantidos por indivíduos,

classes ou sociedades. (..) Esses valores são, dentre outros, a

honestidade, a coragem, o senso de realidade, as noções de

dever, de responsabilidade, de justiça, de espírito

cooperativo, a preservação da cultura, das ciências, das

artes, da ecologia e o respeito à dignidade humana (idem,

ibdem: 14).

A promoção e o desenvolvimento de relações interpessoais saudáveis, em que as

divergências de pensamento sejam transformadas na construção de conhecimentos, é
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também um objetivo da ação educativa. O aluno da Escola Cooperativa tem a

oportunidade de diálogo e argumentação com os colegas e professores nas atividades de

dinâmica de grupo, debates etc., quando todos têm a liberdade de expressm' o seu

pensamento e respeitar a opinião dos demais (Escola Cooperativa, 1992: 15).

O colégio tem como objetivos proporcionar ao aluno educação integral, o

desenvolvimento dos membros de sua comunidade escolar e a evolução de uma sociedade

livre, justa, igualitária e fraterna, e utiliza para a concretização desses objetivos e de seus

princípios norteadores algumas estratégias de ação (idem, ibdem):

1) exercitar a cidadania para o desenvolvimento de uma sociedade livre, justa,

igualitária e fraterna;

2) incentivar o aluno para o uso responsável dos direitos e o exercício consciente

dos deveres;

3) conscientizar os alunos da necessidade da disciplina que, longe de ser contrária à

liberdade, é a condição indispensável para garantir a todos o uso de seus direitos e respeito

aos direitos alheios;

4) promover a integração de todos os membros da comunidade escolar a partir de

uma ação pedagógica que enfatize o desenvolvimento de cidadãos conscientes de seu papel

na transformação da sociedade, como seres sociais e políticos;

5) desenvolver uma prática educativa participativa que contribua para a construção

de uma consciência cooperativista;

6) ensejar a efetivação de um aprendizado significativo que integre o saber

sistematizado ao contexto sociocultural do aluno.

2.2.2 Administração Escolar

Objetivando o desenvolvimento de uma comunidade escolar democrática e

solidária, onde o coletivo se sobrepõe ao individual e a responsabilidade e o respeito são

condições de convivência, a Escola Cooperativa apoiou sua estrutura organizacional nos

princípios do cooperativismo. Essa estrutura permite a efetiva participação dos vários

segmentos educacionais da Comunidade Escolar. Decisões e responsabilidades são

compartilhadas através dos órgãos de deliberação e assessoria à direção do colégio,

tendo em vista assegurar ensino-aprendizagem de excelente qualidade que satisfaça as

expectativas de toda a comunidade beneficiària (Escola Cooperativa, 1992: 16).
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Os órgãos de deliberação, direção e assessoramento são: Congregação Escolar,

Diretoria, Coordenação Administrativa e Pedagógica, Conselho de Representantes de

Alunos, Conselho de Representantes de Pais e Mestres (Escola de Pais e Associação de

Pais e Mestres).

A Congregação escolar é presidida pelo Diretor do colégio e nela estão

representados todos os segmentos da comunidade. É 11mórgão colegiado de natureza

consultivas e deliberativa onde são decididas as questões relativas ao funcionamento

global do colégio e diretamente relacionada com o processo ensino-aprendizagem (idem,

ibdem: 17).

A Diretoria é responsável pela divulgação e cumprimento do Projeto pedagógico e

do Regimento Escolar, o que envolve atividades de planejamento, organização, orientação,

coordenação e controle das atividades educacionais.

Cabe à Coordenação Administrativa e Pedagógica a criação, o incentivo,

manutenção e supervisão dos Clubes de ciências, Cultura e Artes e Esportes em

consonância com a equipe técnico-pedagógica e os professores destas áreas (idem, ibdem:

18).

O Conselho de Representantes de Alunos assessora a Diretoria e é órgão que

congrega o corpo discente na identificação e encaminhamento de assuntos de seus

interesses, que são estudados e submetidos à análise e decisão da Congregação Escolar, na

qual têm voz e voto. Os seus membros são eleitos no início de cada ano letivo de forma

que haja representatividade dos vários níveis de ensino.

O Conselho de Pais e Mestres também assessora a Diretoria do colégio no estudo

das variáveis que interferem na ação escolar e encaminha soluções a serem deliberadas na

congregação escolar, onde pais e professores têm voz e voto.

Os órgãos de serviços pedagógicos e educacionais são: Serviço de Supervisão

Técnico-Pedagógica, Serviço de Orientação Educacional, Serviço de Psicologia" Dentre

estes serviços destacaremos o de Orientação Educacional, que é de maior interesse para o

presente estudo. Este serviço acompanha o aluno no seu desenvolvimento cognitivo e

socio-afetivo através da análise de cada turma quanto ao interesse, participação, disciplina,

nível de aprendizagem e relacionamento. Os alunos que requerem atenção específica são

aconselhados individualmente ou com a família, na busca de opções de saída para suas

dificuldades.

2 Hoje a escola não dispõe de serviço psicológico.
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2.2.3 Comunidade Escolar

Fazem parte da Comunidade Escolar todos os sujeitos e agentes das ações

educacionais, os alunos, administradores, técnicos/especialistas, professores, funcionários e

os pais/responsáveis.

Os programas são desenvolvidos no sentido de que o aluno se perceba como agente

de sua aprendizagem. Este é considerado um ser único, independente e autônomo,

devendo ser respeitado em sua individualidade, reconhecido em sua independência e

orientado para o seu autodesenvolvimento, auto-estima e auto-realização (Escola

Cooperativa, 1992: 26).

O Corpo Administrativo, constituído pelo diretor do colégio, deve resguardar o

estilo gerencial participativo, garantindo uma prática democrática e dinâmica,

propiciando decisões coletivas e responsabilidades compartilhadas (idem, ibdem: 26).

O Corpo Técnico, representado pelos profissionais especialistas, deve orientar as

ações educativas, de modo que preservem os princípios norteadores e as diretrizes na

consecução dos objetivos do Projeto Pedagógico.

Aos professores cabe a constante melhoria do processo ensino-aprendizagem

através da elaboração de planos de ensino, planos de aula, estudos e pesquisas tendo em

vista a adoção de métodos ativos de ensino ... (idem, ibdem: 27).

Para um trabalho consistente, o corpo docente deve manter relacionamento estreito

com pais/responsáveis e demais membros da comunidade escolar e assumir uma postura

ético-profissional compatível com a sua missão de educador.

O Corpo Auxiliar, constituído pelos funcionários que desempenham funções de

comunicação, limpeza, portaria, conservação e vigilância também fazem parte da

comunidade escolar e da equipe de educadores do colégio.

Os Pais ou Responsáveis são um importante segmento da comunidade escolar

porque suas presenças nas Reuniões de Pais e Mestres contribuem muito para o

entrosamento família-escola e para a consecução dos objetivos da escola.

2.2.-1 Regime Escolar e Disciplinar

A Escola Cooperativa compreende os seguintes níveis de ensino: Educação Infantil,

Ensino Fundamental e Médio. A admissão de seus alunos se dá através do processo de
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entrevistas com os pais ou responsáveis" quando são analisados o boletim, os fatos

relevantes de seu histórico escolar e sua história de vida. A matrícula do aluno pressupõe a

apresentação de documentos exigidos pela legislação.

Os instrumentos de avaliação da aprendizagem devem permitir a preponderância

dos aspectos qualitativos sobre os aspectos quantitativos... (Escola Cooperativa, 1992: 44).

O processo avaliativo considera o desempenho dos aluno nos domínios ajetivo, cognitivo,

psicomotor, atitudinal, axiológico e psicossocial, tendo como objetivos a cooperação,

participação, interesse, criaüvidade, criticidade, autonomia, relacionamento humano,

responsabilidade, disciplina, domínio de conhecimentos (idem ibdem: 43,44).

Espera-se que o aluno demonstre, no seu processo de avaliação, a assimilação dos

conhecimentos através de reelaboração, expressão própria, argumentação lógica e senso

crítico, de forma que dê outras interpretações aos conteúdos trabalhados, De posse desses

conteúdos, demanda-se do aluno que ele saiba pensar, contrapor, argumentar. Através da

avaliação diagnóstica, os instrumentos de avaliação procuram identificar o que o alunojá

sabe num processo dialético atento à autonomia do educando, buscando o seu avanço e o

seu crescimento (Escola Cooperativa, 1992: 45).

A forma como a Escola Cooperativa busca avaliar seus alunos demonstra, portanto,

a sua preocupação com a formação crítica e autonomia deles, sendo coerente com uma

proposta que envolva um trabalho de educação que busque a autonomia moral e intelectual

de seus alunos. No domínio da sociabilidade, que é o de maior interesse desta pesquisa, são

avaliados, dentre outros aspectos, o respeito ao próximo, ética nas relações interpessoais e

grupais, lealdade, sinceridade, espírito de solidariedade e cooperação, observância das

normas disciplinares, liderança positiva, participação efetiva no trabalho de equipe.

Também percebemos, no projeto pedagógico da Escola Cooperativa, que sua visão

a respeito da educação moral implica uma participação efetiva do sujeito nas normas

estabeleci das, e na sua responsabilidade frente à execução dessas normas, primando. pelo

respeito ao outro. Essa visão condiz com o conceito de autonomia proposto por Piaget em

seus estudos:

Para a consecução dos objetivos educacionais, jaz-se

necessária a internalização de valores, de normas e de

regras definidas de convivência, ao nível de autonomia e

reciprocidade, após a ampla discussão e aprovação das
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mesmas por todos os envolvidos e responsáveis por seu

cumprimento (Escola Cooperativa, 1992: 48).

Por outro lado, o não-cumprimento implica sanções. Aqui, começa-se a

explicitação de algumas contradições encontradas na proposta da escola, uma vez que

essas sanções não foram discutidas com a comunidade escolar, mas estabelecidas

previamente pela direção da escola: as sanções são atos administrativos que visam

reorientar atitudes 011 comportamentos que estejam em desacordo com a Filosofia,

Princípios, Diretrizes e Objetivos do Colégio (idem, ibdem: 48 - os grifos são nossos).

A contradição se intensifica mais adiante no Projeto, quando, para essa reorientação

de atitudes ou comportamentos, o documento ressalta os princípios de eqüidade e justiça

como pontos básicos do regime disciplinar:

O Regime Disciplinar deve estar alicerçado nos princípios

da equidade, da ética e da jus/iça, nem excessivamente rigido

nem complacente, mas que seja capaz de orientar mudanças

no comportamentos inadequados. As sanções são aplicadas,

quando necessárias. resguardados os direitos dos alunos e o

respeito que Ihes é devido (idem, ibdem, 1992: 48).

Apesar de o Projeto Pedagógico não especificar as sanções aplicáveis aos alunos,

na agenda escolar do aluno - ano de 1999 - consta essa especificação.

As sanções podem ser aplicadas pela Direção do Colégio, pela Congregação

Escolar ou pelo Conselho Pedagógico da Cooperativa, conforme a gravidade da infração,

após a apuração dos fatos pelos professores e Serviço de Orientação Educacional e

Supervisão Pedagógica.

As sanções podem ser: advertência, repreensão, suspensão, convocação para termo

de compromisso e desligamento compulsório (Escola Cooperativa, 1999).

A advertência é feita oralmente pelo diretor, ouvidos os profissionais envolvidos

com a educação do aluno, com aviso aos pais.

A repreensão é realizada por escrito, aplicada pelo Diretor, após ouvidos os

profissionais de educação, devendo estar ciente o aluno (se for maior de 18 anos) ou o

responsável.
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A suspensão deve ser por escrita, comunicada aos pais ou responsáveis e implicará

o afastamento do aluno da sala de aula por um período de até 3 dias. Essa sanção também é

aplicada pelo Diretor, após ouvidos os educadores.

A convocação para o Termo de Compromisso decorre da reincidência do

comportamento anti-social do aluno após a aplicação das sanções anteriores. Nesse termo,

o aluno compromete-se a melhorar seu comportamento e deve ser assinado pelo pais ou

responsáveis. A aplicação dessa medida é feita pelo diretor, após ouvida a Congregação

Escolar.

o desligamento compulsório (transferência) só é realizado se, após tentados todos

os graus de sanções, o aluno continuar prejudicando os demais pelo seu comportamento.

Essa sanção é aplicada somente pelo Diretor, após ouvida a Congregação Escolar e o

Conselho Pedagógico da Cooperativa.

Como podemos ver, apesar da abertura de participação dos alunos nas regras

escolares, a escola centra o poder da maioria das sanções na figura do Diretor, que detém o

poder decisório em casos reincidentes.

2. 3 Levantamento dos Dados

Após a escolha e o primeiro contato estabelecido com a instituição, procuramos

conhecê-Ia melhor, tanto nos seus aspectos macro, de estrutura e organização, quanto nos

aspectos micro, do cotidiano e da prática na sala de aula (investigação propriamente dita).

A série escolhida para a observação participante foi a 4a série porque é nela onde se

encontram alunos de 9-10 anos, fase em que, segundo Piaget (1994), as crianças vivenciam

a cooperação e começam a perceber o real sentido das regras, possibilitando,

posteriormente, a entrada no estágio de autonomia. É também a partir da quarta série que

iniciam, na escola, as disciplinas específicas trabalhadas por vários professores, e não por

um professor polivalente, como do pré-escolar até a terceira série. Isso permite uma análise

mais dinâmica de como os diversos professores trabalham as regras, e se existe entre eles

uma coerência em suas práticas pedagógicas no que conceme ao desenvolvimento da

autonomia de seus alunos.

A pesquisa na escola teve início em fevereiro, em decorrência do começo do ano

letivo e foi até dezembro, quando foram concluídas as entrevistas de explicitação.

Seguimos alguns passos no levantamento e investigação dos dados da pesquisa:
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1. Observamos como se dá a proposta de educação moral numa perspectiva

piagetiana numa escola socioconstrutivista e se o grupo de profissionais partilha do mesmo

conceito de autonomia nessa perspectiva;

2. Analisamos esses dados iniciais a partir de categorias;

3. Fizemos o retorno ás professoras de alguns dados da pesquisa para que elas

explicassem melhor as coerências e incoerências de sua atuação em sala e observamos se

houve uma reequilibração dos indicadores:

4. realizamos uma segunda análise, mais completa, em função dos dados iniciais

da pesquisa e das entrevistas de explicitação, propondo algumas intervenções que

facilitariam uma educação para a autonomia.

Os instrumentos utilizados na obtenção dos dados da pesquisa foram a observação,

entrevistas (Anexo I), questionàrio (Anexo lI) e análise de documentos, todos realizados

pela própria pesquisadora. Quando estamos interessados em estudar a educação moral a

partir da própria expressão dos indivíduos, sendo sua linguagem imprescindível para a

investigação, devemos nos preocupar com formas diferenciadas de produção desses

sujeitos: ações, verbalizações, forma escrita. Daí por que optamos por diversas técnicas de

investigação, de forma que abrangessem a expressão e a produção dos sujeitos

investigados.

As professoras se mostraram receptivas e dispostas a contribuir com a pesquisa,

algumas até demonstraram abertura a sugestões para sua prática em sala de aula. Em todos

os momentos, tantos nas observações, quanto nas entrevistas e questionário, procuramos

deixar claro que o objetivo da pesquisa não era estabelecer julgamentos sobre a prática da

professora, mas tentar compreender a dinàmica do trabalho com a moral idade em sala. As

professoras da Escola Cooperativa têm em geral bom nível de formação. Na quarta série

todas têm nível superior ou estão concluindo a universidade.

Apesar de o objetivo maior da pesquisa ser o de estudar a atuação das professoras

na educação moral dos alunos, não foram apenas elas as fontes de informações. Os alunos

da 4u série, as duas supervisoras, a orientadora educacional e o diretor também se

constituíram sujeitos da pesquisa. Todos esses profissionais foram entrevistados e

contribuíram para o enriquecimento desse trabalho. Dos 28 alunos da 4u série, 20 foram

selecionados aleatoriamente e entrevistados. É claro que uma atenção maior foi dada aos

professores, não só nas entrevistas como também nas observações e questionários.
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Todas as professoras da 4a série foram entrevistadas e todas responderam ao

questionário. Como uma forma de não expor esses sujeitos, adotamos nomes fictícios para

os professores e, para não identificar o professor do sexo masculino, atribuímos a ele um

nome feminino.

As observações em sala de aula tiveram início no primeiro dia letivo, para verificar

como as educadoras se apresentavam aos seus alunos e como eram estabelecidas as regras

de sala pela professora de Estudos Sociais. Desde o primeiro dia da observação em sala, foi

justificada a presença da pesquisadora na sala durante alguns meses, o que não trouxe

nenhum constrangimento aos alunos, mas, ao contrário, estes se mostraram bastante

espontâneos durante o período das observações. Eles mantiveram uma relação de

proximidade com a pesquisadora e no dia em que não havia observação, eles cobravam sua

presença. Em um dado momento em que esta adentrou a sala, todos comemoram sua

hegada.

As observações foram realizadas no período de 08 de fevereiro à 10 de junho, do

início do horário das aulas (7 h) até o final (11 h), de forma que fosse registrado o maior

número possível de dados relevantes. Em fevereiro e março as observações em sala se

deram diariamente. Quando começaram as entrevistas com alunos, professores,

supervisores, orientadora educacional e diretor (final de março), as observações eram feitas

duas ou três vezes por semana. As entrevistas iniciais e questionários foram concluídos em

junho. No segundo semestre, foi dada continuidade à recolha de dados com as entrevistas

de explicitação, realizadas nos meses de novembro e dezembro.

As observações não de deram assistematicamente. Foram levantados alguns pontos

relevantes na busca de respostas para as questões formuladas, elaborando-se um roteiro de

observação acerca de:

1. Elaboração e irnplementação das regras de convivência pelas professar e como

os alunos respondem a esse momento;

2. Participação dos alunos nas decisões do grupo;

3. Recorrência às regras estabelecidas quando estas são quebradas por um dos

participantes - como a professora age perante essa situação? Que tipo de sanção ela utiliza

na quebra do contrato por um dos membros? É sanção expiatória ou via reciprocidade?;

4. Manejo das atitudes perante a indisciplina;

5. Tipo de relações entre professora e aluno - são relações de coação ou de

cooperação?;
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6. Trabalho das situações de conflitos morais trazidas pelos alunos - a professora

incentiva os alunos a utilizar a argumentação na defesa de seus pontos de vistas? Que tipo

de argumentos as crianças utilizam em seus discursos?

Os instrumentos utilizados na observação foram um gravador (na aula referente à

elaboração das regras pelos alunos) e um caderno de registros.

Nas observações, buscamos uma relação espontânea com as cnanças e com as

professoras, de modo que houvesse uma proximidade com o cotidiano da sala de aula, não

ficando totalmente à parte desta, haja vista que os próprios alunos chamavam para uma

participação. Eram registradas as verbalizações e ações das professoras e alunos que

fossem relacionados aos aspectos da moralidade na concepção piagetiana.

Assim, procuramos presenciar o maior número de situações de intervenções

espontâneas das professoras em momentos em que emergissem questões relacionadas a

aspectos da moralidade delimitados anteriormente. Nesse sentido, todos os dados coletados

foram importantes e quanto maior o registro de elementos presentes na situação, melhor a

compreensão do problema estudado.

Acreditando que, na escola, os dispositivos rotineiros do comportamento - tais

como a organização da turma, a observância das normas da escola, a indisciplina - são

construídos na interação entre professoras e alunos, diretor e professoras, supervisores e

professoras, diretor e supervisores, buscamos estudar não as causas ou variáveis

determinantes, mas o sentido produzido pelos atores em interação e descrever as práticas

pelas quais os atores do sistema educacional produzem fenômenos como, por exemplo, as

normas da instituição escolar, que não são instituídas por uma ordem oculta, mas, ao

contrário, produzidas no dia-a-dia pelos parceiros do ato educativo.

Os documentos são uma fonte natural de informações. Assim, o projeto pedagógico

da escola e outros documentos como agenda escolar, textos e folhetos informativos

constituíram uma fonte rica de dados sobre o estabelecimento, sua estrutura, organização,

administração, filosofia educacional, regime disciplinar, e dos quais puderam ser retiradas

evidências que fundamentam as afirmações da pesquisa. É claro que essa técnica

exploratória não aconteceu isoladamente, mas se constituiu como um complemento de

informações obtidas por outros métodos. Ela veio ratificar as informações trazidas pelas

técnicas de observação, entrevistas e questionário.

As entrevistas com as professoras (Anexo I), supervisores, orientadora educacional

e diretor consistiram na busca de dados de como estes pensam a educação, a autonomia
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moral e o seu papel como intermediário do processo educacional, e o que julgam ser a

relação entre professor e aluno.

Com as entrevistas junto aos alunos (Anexo I), pretendemos investigar o que eles

pensam sobre as atitudes das professoras no que diz respeito ao exercício de sua

autoridade.

Após a observação, de aproximadamente três meses, e as entrevistas iniciais com os

professores, alunos, supervisores, diretor e orientador educacional, os dados foram

organizados e analisados com base em quatro categorias: cooperação, respeito mútuo,

regras e a disciplina, as quais foram selecionadas a apanir da leitura dos dados colhidos na

pesquisa. Essas categoriam constituem-se. portanto, aspectos do desenvolvimento moral

que foram observados na sala de aula, nas entrevistas e questionários e serão descritas,

mais detalhadamente, no tópico seguinte dessa seção. Cada categoria não é independente,

mas mantém estreita relação com as demais, sendo separada apenas para efeito didático.

Concluída a observação, as entrevistas iniciais e questionário, procedemos à

escolha das categorias e, posteriormente, à análise preelirninar dos dados a partir dessas

categorias, estabelecemos novo contato com as professoras através da entrevista de

explicitação, para tornar claras as ações realizadas por eles durante o período da coleta de

dados (obtidas a panir das observações e entrevistas com professores e alunos). Esses

passos estão descritos mais adiante, após a descrição das categorias de análise.

Empregamos todas essas técnicas de pesquisa porque, estas produzindo resultados

similares, há maior confiabilidade de que estes reflitam mais o fenômeno estudado.

A presente investigação é, portanto e antes de tudo, de cunho qualitativo e leva em

consideração as cinco características básicas apontadas por Lüdke e André (1986) que

configuram esse tipo de busca científica:

1. A pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como sua fonte de dados. Os

problemas de pesquisa foram estudados no ambiente natural onde eles ocorrem (sala de

aula), sem a manipulação intencional da pesquisadora.

2. Os dados coletados são predominantemente descritivos. O material colhido

é nco em descrições de situações e pessoas. inclui transcrição de depoimentos de

professores e alunos, na tentativa de se fazer uma leitura do ambiente em que estão

inseridos os atores da escola.
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3. A preocupação com o processo é muito maior do que com o produto. O

interesse aqui é estudar como o estabelecimento de relações morais entre professores e

alunos se manifesta nas diversas atividades e interações cotidianas.

4. O significado que as pessoas atribuem às coisas é essencial para o

pesquisador. Procuramos capturar a perspectiva dos participantes, considerando seus

diferentes pontos de vistas.

5. A análise dos dados fende a seguir um processo indutivo. As abstrações e

teorizações foram feitas a partir da análise dos dados e não a priori, antes do início dos

estudos.

2. 4 Categorias

O intuito de Piaget não era somente estudar a prática das regras pelas cnanças

(como agiam moralmente), mas também o julgamento que elas emitiam a partir de

situações fictícias. No entanto, e relevante estudar mais a respeito da prática moral para

compreendermos como a escola está contribuindo para o exercício da autonomia e como

pode ela contribuir melhor.

Levando-se em consideração o fato de que a grande preocupação desta pesquisa

não é a consciência das regras por parte dos alunos, como bem estudou Piaget, mas como

sucede a pratica das regras em sala de aula. ou melhor, como as professoras medeiam essa

prática na busca da autonomia moral de seus alunos, procuramos estudar mais de perto

quatro categorias (cooperação, respeito mútuo, regras e disciplina) que, longe de esgotar os

aspectos da autonomia moral, são de grande peso na compreensão desta, servindo como

elementos de analise para o seu exercício prático na sala de aula. 1 Vejamos em que

consiste cada uma delas.

2.4.1 Cooperação

Em uma determinada etapa (estágio operatório concreto) de desenvolvimento

psicogenético, a criança constrói estruturas mentais que permitirão realizar operações

reversíveis do pensamento. É só a partir daí que ela consegue sair de seu egocentrismo e

1 Não temos a pretensão de delimitar fases ou estágios do desenvolvimento nas áreas de prática, consciência
ou julgamento moral das crianças, mas apenas evidenciar como os aspectos da educação moral são
trabalhados pelas professoras de uma escola cuja proposta se coaduna com a perspectiva piagetiana da
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ser capaz de se colocar no lugar da outra pessoa e compreender seu ponto de vista.

Entretanto, para que isso aconteça de forma plena, é necessário que haja cooperação nas

relações estabelecidas com a criança. Essa cooperação pressupõe, segundo Araújo (1993),

a interação de indivíduos capazes de operar de forma lógica (co-operação).

Para Piaget (1994), as trocas sociais e intelectuais, que tenham como base a

reciprocidade e o respeito mútuo, sào imprescindíveis na descentração cognitiva da

criança, porque, assim, os indivíduos são colocados no mesmo patamar, facilitando o

contato/interação com o outro e dando condições para que estes saiam do seu

egocentrismo, se ponham no lugar do outro e compreendam o ponto de vista desse outro,

possibilitando o aparecimento da cooperação. A cooperação permite que a criança

confronte diferentes pontos de vistas, não tomando sua posição como única, mas sendo

capaz de argumentar e se sentir no direito de participar da elaboração e legitimação das

regras.

As relações de cooperação, portanto. são favoráveis ao desenvolvimento da

autonomia da criança e foi um dos aspectos relevantes observado nesta pesquisa.

Em sala de aula existem algumas atividades que solicitam a cooperação entre as

crianças. O trabalho em grupo é um excelente exemplo onde essa troca social e intelectual

pode ser feita Interessou-nos observar se, e como, as professoras estão abrindo espaço

para que essas trocas sejam realizadas, de forma a fazer com que os alunos cooperem entre

si. Elas estimulam a autonomia de seus alunos, orientando-os para que eles próprios

negociem entre si o material disponível e para que tomem decisões a partir da exposição

dos diferentes pontos de vistas ou procuram resolver todas as questões que surgem na

interação das crianças? Existe por pane das professoras um questionamento visando a

promover uma discussão e uma tentativa de conciliação entre os diferentes pontos de vistas

ou apenas respostas afirmativas que limitam a exploração da temática?

Não é só entre os alunos que as professoras podem intervir para proporcionar

cooperação. Elas também podem manter uma atitude de cooperação, sem impor o que eles

devem ou não fazer. Essa não é uma postura fácil porque muitas vezes elas não consegue

esperar que a própria criança elabore e construa seu pensamento. Em qual dessas condições

elas geralmente se colocam em sala de aula?

Procuramos, portanto, saber qual tipo de relação é estabelecido pelas professoras

da escola, se é relação de coação, em que a criança se submete às regras prescritas pelo

moral idade.
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adulto, sem haver trocas ou reciprocidade, reforçando atitudes de heteronomia por parte da

criança, ou se é relação de cooperação, em que há troca e reciprocidade entre adulto e

criança, que também é considerada legisladora das regras estabeleci das, favorecendo o

desenvolvimento da autonomia. Como as professoras trabalham as relações das crianças

entre si (estimulam o trabalho em grupo e a partilha de idéias e materiais?). Como é o

ambiente da sala? É favorável a interações interindividuais de troca e ao desenvolvimento

da moral?

2.-1.2 Respeito A1/Ítuo

o respeito mútuo tem estreita relação com a cooperação, pois as condições ideais

para a criança livrar-se do seu egocentrismo, da sua total submissão à autoridade, passam

pelo estabelecimento de relações democráticas baseadas no respeito mútuo (forma de

equilíbrio para qual tende o respeito unilateral, quando as diferenças desaparecem entre

adulto e criança) e reciprocidade entre a criança e o adulto. Ele se contrapõe ao respeito

unilateral, que possui via única (a criança deve respeitar o adulto, mas não é respeitada por

ele, único que tem poder de determinar as coisas).

Assim, o respeito unilateral se apóia na vertical idade (de cima, o adulto manda; de

baixo, a criança obedece). O respeito mútuo, ao contrário, é bilateral (ocorre nos dois

sentidos), quando não só o adulto é respeitado, mas também este deve respeito à criança

(que passa a ter participação nas decisões), tornando-se a relação adulto-criança horizontal,

de igual para igual, sem hierarquia.

Como podemos perceber, o respeito mútuo é outro elemento imprescindível na

construção da autonomia da criança, porque é a partir da relação entre iguais que a opinião

da criança passa a ser valorizada e considerada nas decisões.

Segundo Piaget (1994), o respeito mútuo e a cooperação nunca se verificam

completamente porque são formas de equilíbrio limitadas e ideais. A diferença entre

coação e cooperação (ou respeito unilateral e respeito mútuo) é que a primeira impõe

crenças e regras feitas e a outra propõe um método de discussão e justificação no domínio

moral.

Lrna das dificuldades no estabelecimento do respeito mútuo entre o adulto e a

criança é, justamente, a autoridade provinda do primeiro, o que faz com que a criança tema

o adulto e o respeite de forma unilateral (o respeito vai na direção criança-adulto, mas não
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2) Como são estabelecidas as regras? A professora já tem determinado como irá

funcionar a sua sala, o que pode ou não ser feito, ou ela pergunta aos alunos o que

consideram bom para uma boa convivência em sala? Existe espaço para que as crianças

assumam responsabilidades de coordenação de atividades em sala? É dada à criança a

oportunidade de tomar decisões e assumir responsabilidades pelos seus atos ou a

professora diz sempre o que fazer?

3) O que as professoras pensam do contrato de convivência estabelecido com

todos os interessados em sala de aula? Elas se identificam com essa proposta e são

coerentes com ela ou não?

2.-1.4 Disciplina

Segundo Piaget (1994), há dois tipos de relações que levam a diferentes tipos de

sanções. As relações de coação, em que os critérios e verdades são impostos pelo adulto,

levam às sanções expiatórias, que têm caráter arbitrário, não havendo relação com a falta

cometida, mas havendo proporcionalidade entre o sofrimento e a gravidade da falta. Esse

tipo de sanção tem conseqüências negativas para a criança porque reforça o realismo moral

e sua atitude egocêntrica, característica da heteronomia. Já as relações de cooperação, nas

quais predomina o respeito mútuo, levam a um tipo de sanção contrária a esta primeira:

existe relação entre a punição e a falta cometida, possibilitando que a criança compreenda

que o elo de solidariedade construido a partir de um acordo foi rompido. Essa sanção (via

reciprocidade) oferece à criança opções para que ela possa tomar decisões, convergindo

para maior autonomia.

Procuramos observar como esse aspecto tão importante na construção da

autonomia, que é a disciplina, se manifesta na prática das professoras, através das

perguntas: Como elas compreendem a disciplina/indisciplina? Que tipo de sanção utilizam

em sala de aula (sanção expiatória ou via reciprocidade)? Como reagem em situações em

que o elo social é rompido, como discussões, agressões fisicas e verbais? Elas questionam

os envolvidos e deixam a solução sob a responsabilidade das próprias crianças ou

intervêm, determinado o que deve ser feito? Nos casos em que o elo social é' rompido, as

professoras criam condições para que toda a sala reflita sobre as conseqüências daquelas

ações para o ambiente da sala, ou deixam passar a oportunidade de discutir essas questões

morais?
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2. 5 Entrevista de Explicitação

o objetivo da obtenção dos dados resultantes dos depoimentos das professoras foi

justamente buscar fornecer-lhes um espaço para a explicitação de suas posturas a partir do

questionamento das atitudes que promovem ou impedem a construção de relações

autônomas com seus alunos. Para melhor compreensão do papel da entrevista de

explicitação no presente estudo, abordaremos o seu conceito e função na pesquisa

qualitativa.

A entrevista de explicitação, que consiste no retorno aos sujeitos investigados, tem,

segundo Vermersch (1994), os seguintes objetivos:

1. O levantamento de novas informações que possibilitem uma análise mais

detalhada de situações, erros e dados de pesquisa. Neste caso, o pesquisador se informa.

2. A reflexividade e apropriação da experiência por parte dos sujeitos pesquisados.

Aqui, permite-se que alguém se informe, caracterizando-se, portanto, como um

procedimento pedagógico.

3. Formar o outro para que ele se informe e permita que outros se informem. Esse

objetivo se caracteriza como procedimento rnetacognitivo, porque vai além da busca de

informações, intervindo na formação dos sujeitos e/ou instituições investigadas.

Como a presente pesquisa não teve a pretensão de realizar uma intervenção na

escola investigada, as entrevistas de explicitação foram utilizadas com vistas a atingir os

dois primeiros objetivos, quais sejam, o levantamento de novas informações e o retorno

aos sujeitos, permitindo-se que eles se informem sobre suas ações.

A Entrevista de Explicitação deve, segundo Vermersch (1994), estar entre o

domínio da verbalização e da observação (sendo a ação uma fonte privilegiada de

informação sobre os aspectos funcionais da cognição); fazer referência a uma situação

específica (e não a várias ao mesmo tempo); focalizar a ação em função de um contexto

(situando as condições, os julgamentos, as opiniões, os comentários em função desse

contexto); dar uma organização de ordem lógica aos aspectos declarativos e intencionais da

ação, certificar-se, no momento da explicitação, de que o sujeito pesquisado relembra a

observação feita pelo pesquisador (é em função desse aspecto que as palavras ditas devem

ser analisadas), associando sempre a ação à memória concreta.

Para atender a essas condições, o entrevistador poderá utilizar-se de algumas

técnicas propostas por Vermersch (idem):
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1. Fazer questionamentos em função das característica pré-reflexivas da ação

(perguntar o quê ao invés do por que?, evitando induções).

2. Fazer questões descritivas.

3. Questionar os gestos.

4. Explicitar questões de conteúdo ou de história de vida.

S. Fazer questões sempre em função da ação observada.

6. Conduzir as evocações.

7. Questionar o implícito.

Para que a Entrevista de Explicitação tenha validação, ou seja, que os dados de suas

informações sejam autênticos, e não fruto de mera especulação, é necessário tomar

algumas precauções. Prímeiro, no início da entrevista, o pesquisador deve propor um

contrato de comunicação, onde sejam esclarecidos os propósitos da entrevista, o seu sigilo,

o seu caráter de não-censura aos sujeitos da pesquisa, onde seja estabelecido o

compromisso da veracidade das colocações de ambas as partes. Segundo, sincronizar a

entrevista com a observação, estando atento para as palavras e posturas do entrevistado.

Terceiro, esclarecer cada questão proposta, certificando-se de que houve entendimento.

Quarto, certificar-se da veracidade do que é dito. Quinto, certificar-se da precisão dos fatos

(o que foi dito está bem detalhado?). Sexto, certificar-se da completude (não ficou nada a

ser dito na resposta?).

As Entrevistas de Explicitação foram organizadas em dois momentos: uma

entrevista conjunta, com todas as professoras, e entrevistas individuais. Convém evidenciar

o fato de que foram tomadas em consideração as observações e sugestões acima

registradas.

O primeiro tipo de entrevista (coletiva), que consistia em jogar para o grupo frases

de seus discursos ou observações de suas ações em sala de aula, teve como objetivo

levantar informações de como elas se posicionam frente às colocações mais gerais,

verificar como cada uma se re-situa diante do ponto de vista da outra, como elas se

relacionam entre si, nos aspectos de cooperação e respeito mútuo. Não existiu nenhum

direcionamento das perguntas para nenhum dos sujeitos, deixando-os mais à vontade para

que se posicionassem.

A princípio essa entrevista foi pensada para as sete professoras da quarta série; no

entanto, em virtude da incompatibilidade de horário entre eles ou por motivo de doença,
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três não compareceram à data marcada pela supervisora. Agendamos, então, outro dia para

as demais professoras.

A Entrevista Coletiva de Explicitação só foi possível de ser realizada, portanto, em

dois grupos, um com quatro professoras e outro com três. As mesmas questões nessa

entrevista serviram para os dois grupos e estão especificadas no anexo IIL

As Entrevistas Individuais de Explicitação direcionam-se a cada sujeito porque

englobam questões específicas inerentes às ações e discursos de cada um (anexo IV).

Todas as entrevistas foram registradas através de gravação, servindo de documento

para posteriores análises.

As Entrevistas de Explicitação realizadas durante a pesquisa, sejam as coletivas

sejam as individuais, levaram em consideração os princípios éticos de respeito à pessoa e

aos seus limites, considerando também o limite do papel do profissional investigador.

A seguir, desenvolveremos a análise dos dados obtidos a partir dos instrumentos

utilizados.
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CAPÍTULO 3

ANÁLISE DOS RESULTADOS

Como mencionamos anteriormente, após a coleta, procedemos a uma análise inicial

dos dados a partir de quatro categorias: cooperação, respeito mútuo, regras e disciplina.

Essa análise inicial levou em conta as observações e as entrevistas individuais (iniciais)

com alunos e professores, confrontando-as com a análise dos documentos da escola.

Posteriormente foram realizadas as entrevistas individuais e coletivas de explicitação e, só

então, procedemos a uma análise mais detalhada dos dados colhidos, a partir das novas

contribuições trazidas por essas entrevistas.

Segundo Minayo (1994), os pesquisadores podem se deparar com três obstáculos

quando partem para a análise dos dados colhidos em campo. O primeiro é a ilusão da

transparência dos dados como se eles se mostrassem nitidamente ao investigador. O

segundo é a aparência enganosa de que os métodos e técnicas irão apreender o objeto,

esquecendo-se do primordial que é a fidedignidade às significações presentes no material.

O terceiro é a dificuldade da conexão entre teorias e conceitos abstratos com os dados

colhidos no campo.

Guardada a devida atenção de levar em conta esses obstáculos, a análise dos dados

da presente pesquisa buscou atingir três objetivos propostos por Minayo (idem):

ultrapassagem da incerteza (questionar se o que percebemos na mensagem está realmente

contido nela), enriquecimento da leitura (ultrapassar o olhar imediato para a compreensão

de significações e descoberta de conteúdos latentes), integração das descobertas, de forma

que haja uma compreensão mais abrangente do fenômeno estudado.

A opção pela análise de conteúdo como técnica de interpretação das mensagens

trazidas pelos instrumentos de investigação vai ao encontro dos objetivos da pesquisa

porque faz inferências válidas dos dados para melhor compreensão do seu contexto, sendo

um método de investigação simbólico das mensagens. Optamos, portanto, pela análise

temática dos dados, pois comporta um feixe de relações que pode ser apresentado através

de uma palavra (como é o caso desta pesquisa), frase ou resumo.

Bardin (1979), citado em Minayo, define a análise de conteúdo como

... um conjunto de técnicas de comunicação visando obter,

por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do
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conteúdo das mensagens, indicadores ( qualitativos ou não)

que permitam a irferência de conhecimentos relativos às

condições de produção/recepção destas mensage11s (idem:

199).

Realizar uma análise consiste em descobrir os sentidos que compõem uma

comunicação cuja presença signifique alguma coisa para o objeto estudado. Assim, as

categorias, que englobam ações e discursos dos· sujeitos, representam elementos

significativos para a compreensão do fenômeno estudado.

A análise de conteúdo não se restringe ao que está explícito no material, mas

procura ir além, desvelando mensagens implícitas, dimensões contraditórias e temas

silenciados (Lüdke e André, 1986). Consideramos, portanto, tanto o conteúdo manifesto

quanto o conteúdo latente do material estudado.

Embora a Análise de Conteúdo possa utilizar técnicas quantitativas, o controle

estatístico não foi considerado prioridade para esta pesquisa. Segundo Minayo (1994), os

adeptos das técnicas qualitativas questionam a análise da freqüência como critério de

objetividade e cientificidade e tentam ultrapassar o alcance meramente descritivo do

conteúdo manifesto, buscando uma interpretação mais profunda a partir da inferência,

transcendendo o nível do senso comum e do subjetivismo e tomando uma postura crítica

frente à mensagem do material.

Ao fazermos a leitura do material colhido, utilizamos as categorias teóricas

elaboradas após as obsevações e entrevistas iniciais e com base na teoria piagetiana do

desenvolvimento moral. Os dados foram organizados de forma a reunir componentes

similares para facilitar-lhes a apresentação. A seleção das categorias se deu, portanto, a

partir do agrupamento das falas e ações dos sujeitos pesquisados em aspectos do

desenvolvimento moral na perspectiva psicogenética (classificação dos dados).

A análise do dados foi realizada, como mencionamos, a partir das cateorias

selecionadas, utilizando-se da análise de conteúdo como técnica de interpretação das

mensagens trazidas pelos instrumentos de investigação. Organizados os indicadores,

tentamos estabelecer conexões e relações que possibilitassem novas explicações e

interpretações a respeito do fenômeno estudado.

Das entrevistas e questionários, foram analisadas as concepções das professoras

acerca da moral, da autonomia, das noções de respeito mútuo, das regras, da cooperação e
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da disciplina. Das falas e atitudes das professoras nas observações foi analisada a coerência

ou incoerência com suas concepções e com a proposta de educação moral pautada no

respeito mútuo e cooperação. O projeto pedagógico vem ratificar uma proposta

construtivista da educação moral, servindo de referencial para a análise das falas e ações

dos sujeitos da pesquisa, se eles reafirmam ou se contrapõem, na prática pedagógica, ao

projeto da escola. A fala dos alunos e dos demais profissionais vêm dar maior sentido às

análises realizadas.

Examinemos, agora, os dados obtidos na investigação a partir das categorias

selecionadas.

3. 1 Cooperação

Nessa seção, abordaremos a cooperação, ou seja, como esta é trabalhada em sala de

aula na relação professor-aluno e entre os próprios alunos.

3.1.1 Cooperação Professor-aluno

A maiona das professoras manteve uma atitude de cooperação com os alunos,

procurando auxiliá-los em suas dúvidas através do questionarnento, levando a criança a

tirar as próprias conclusões, não dando a resposta pronta. É o caso de Carla, cuja postura

foi condizente com o seu conceito de educação, que não se restringe ao repasse de

conteúdos, mas inclui a construção do conhecimento por parte do sujeito e a aprendizagem

da própria vida:

... educação é você realmente educar, não só ensinar porque é muito

diferente só aquele que repassa a aula e aquele que educa, acho que aquele

que educa é aquele que aproveita todas as oportunidades de sala de aula

pra explicar alguma coisa da vida(...) seja uma pessoa que amplie, que

estimule a criança ou o adulto a procurar a pesquisar mais, a se interessar

mais pelos estudos.

Beatriz entende a cooperação como

trabalho conjunto visando atingir o mesmo objetivo. É principalmente

através dos trabalhos em grupo, onde o aluno ajuda e é ajudado, que o
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exercício da cooperação se desenvolve na escola, assim contribuindo para

aformação de um indivíduo mais solidário, compreensivo e amigo,

devendo o professor ser compreensível e manter diálogo com o aluno. Apesar de

considerar a falta de tempo como um dos complicadores do diálogo, Beatriz procurou

conversar e pedir sugestões para os alunos. Ela fez isso abrindo espaço para que os alunos

dessem sugestões de atividades para a MAC (Mostra de Arte e Cultura) e procurando

auxiliar seus alunos na realização das atividades de sua disciplina.

Débora, que vê no ato de cooperação uma contribuição efetiva para o crescimento

e desenvolvimento dos alunos, procurou realmente cooperar com os alunos nas suas

dificuldades não só nos momentos das aulas como também na avaliação, quando ela deu

uma explicação coletiva da prova e auxiliou os alunos individualmente, tirando suas

dúvidas e levando em consideração o fato de que a avaliação não é somente o resultado da

aprendizagem dos alunos, mas é, também, um momento em que o aluno pode adquirir

conhecimentos.

Emília manteve uma atitude de cooperação com seus alunos, ajudando-os a chegar

às suas conclusões através do raciocínio. Quando um aluno chegou à sua mesa para

perguntar sobre uma questão, ela não lhe deu nenhuma resposta pronta, mas devolveu-lhe a

pergunta com novas questões na tentativa de que o aluno chegasse sozinho à sua resposta.

Gardênia disse, na entrevista, que o professor deve deixar o aluno mais livre para

exercitar e desenvolver o seu pensamento e, de fato, ela estimulou a compreensão do

aluno, pedindo para que eles não lessem, mas dissessem o que entenderam. No entanto, a

sua postura autoritária, em que a palavra final acaba sendo dela, impede que os alunos se

sintam à vontade e vejam, na figura dessa professora, alguém em quem possam confiar e

manter trocas.

Fernanda e Ana mantiveram, algumas vezes, atitudes de cooperação, mas

apresentaram algumas limitações, oscilando entre estas e atitudes de coerção. Fernanda,

por exemplo, permitiu a expressão dos alunos e aproveitou suas opiniões

(as pessoas têm o direito de se expor, de colocar, de mudar, de transformar,

e a minha área mexe muito com isso, a transformação, e eu não posso

tolher isso nos meninos de forma alguma, milito pelo contrário, eu tenho

que estimular, fazendo com que seja feito como ele tá colocando,

melhorando aqui(...) agente pode puxar para o outro lado 'olha, agente

fazendo com isso aqui, será que não dá certo? '),
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mas até certo ponto, porque, quando eles começavam a atrapalhar a aula com conversas e

brincadeiras, Fernanda se impacientava, demonstrando atitudes mais autoritárias, como

gritar com o aluno, puxá-Io para se sentar.

Ana procurou auxiliar aluno por aluno nas carteiras, corrigindo a ortografia,

parágrafo, mas isso não se constitui cooperação, haja vista que prevalece entre eles o

respeito unilateral. É curioso que essa tentativa de auxiliar os alunos só ocorreu em dias de

aula. Ana se negou a oferecer qualquer tipo de ajuda aos alunos no momento da avaliação.

Ela não chegou nem a ouvir a dúvida do aluno, ficando irritada porque estes não

manifestavam as dúvidas nas aulas.

Além de ter tido uma postura dura com os alunos, Ana não percebeu a avaliação

como um processo, mas sim como um resultado, algo que, segundo Piaget, não pode

existir, numa escola de método "ativo" (esta tende a eliminar a nota, assim como toda a

recompensa, e centrar no caráter coletivo do trabalho em grupo).

Ao expormos essa situação na entrevista coletiva de explicitação (se eles

concordavam ou não com a decisão de uma professora que se recusa a auxiliar os alunos

no dia da avaliação), Ana respondeu prontamente:

eu me recuso; essa recusa, eu acho até que é bem dentro do que eu

trabalho, isso aifoi até bem direto, pelo seguinte. antes da prova começar.

você explica a prova toda, você tem o enunciado claro e e,•.idente. e você

tem aqueles que gostam de receber tudo mastigadinho. se possível você até

responder a questão por ele, então o que eu faço é o seguinte, eu explico

para todos o geral, o caso particular, quando "oá sabe que é questão de

preguiça, de não leitura do enunciado, eu me recuso.

Ana disse que o enunciado é claro e evidente. Para quem') Para os alunos ou para

ela? Mesmo que ela tenha trabalhado esse enunciado em aulas anteriores como

argumentou, deveria certificar-se de que a criança compreendeu o que se quer dela na

questão, do contrário, ela jamais poderia avaliar se a criança compreendeu ou não o

conteúdo dado. Além disso, o professor nem sempre está certo ao julgar quando as dúvidas

que surgem decorrem de preguiça ou de não-leitura do enunciado, e mesmo que tenha essa

capacidade, poderíamos aceitar seu argumento se Ana não tivesse se recusado a ouvir

primeiro o aluno para depois analisar se era uma dúvida veridica ou não. Essa atitude de

Ana é contraditória com sua resposta ao questionário (questão 7 - o que é cooperação?

Como o exercício da cooperação pode contribuir na formação do aluno?): ajuda mútua, só
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se acredita em cooperação onde há troca, onde o aluno é parte de um todo e esta parte.

juntando-se a outras partes, só tem como crescer.

Ao contrário de Ana, as demais professoras do grupo, Gardênia, Emília e Carla não

concordaram com a sua posição, pois estas procuravam auxiliar os alunos em suas dúvidas.

Gardênia disse em seu discurso: (. ..) sempre quando eles vêm, eu procuro dar uma luz,

posso até estar errada, mas eu ajudo, não ajudo, é claro, dando a resposta, mas procuro

esclarecer. Emília complementa dizendo: eu também faço assim. Carla também disse: às

vezes eu ajudo, dependendo do aluno. Entretanto, Ana permaneceu com sua opinião já

formada: mas é a minha opinião, a forma como eu trabalho, demonstrando certa

resistência à possibilidade de reavaliar a sua postura frente a essa questão, como se

estivesse certa daquilo que fazia.

Débora concordou com a posição de ajudar os alunos não só na realização das

atividades como também nas avaliações, contanto que houvesse um limite nessa ajuda e

que não fossem dadas as respostas para os alunos:

... hoje eu apliquei uma prova, eu tirei a dúvida do aluno, mas eu tenho que

me questionar até que ponto eu vou tirar a dúvida do aluno porque de

repente o aluno, te perguntando, te questionando, querendo até que você

chegue a dar a resposta. ai você tem que ver os limites.

A cooperação que se estabelece com o aluno, como se pode perceber, realmente

não implica "ser bonzinho" e dar para ele as respostas prontas, mas ajudá-Io a encontrá-Ias

de modo autônomo, explorando suas capacidades.

3. 1.2 Cooperação entre Colegas

No que diz respeito ao trabalho em grupo, atividade esta em que pode ser

trabalhada a cooperação entre as crianças, a única aula em que não se observou nenhuma

atividade desse tipo, que pudesse proporcionar um ambiente de integração e trocas entre os

colegas, que estimulasse a tomada de decisões e autonomia dos alunos, foi a de Débora,

apesar de ela achar o respeito entre os próprios alunos necessário:

... quando se realiza tarefas envolvendo alunos com ajuda mútua,

desenvolvendo os aspectos cognitivos: participação, organização e

comportamento, o ato de cooperação contribui efetivamente para o

crescimento e desenvolvimento dos alunos.
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Débora reconhece que, quando um professor faz com que seus alunos negociem o

material entre os grupos, ele está trabalhando a integração dos alunos, a questão de

compartilhar, a questão de ajuda mútua.

O fato de ela não haver realizado trabalhos em grupos com os alunos é justificado

com o argumento de que a turma é muito grande e de estar habituada a trabalhar dessa

forma somente com turmas menores, mas reconheceu a necessidade de se trabalhar o grupo

mesmo em turmas maiores, o que é para ela um desafio, colocando esse ponto como um

dos que precisam ser repensados e aperfeiçoados para o próximo ano:

... na realidade eu vinha dando aula para crianças de cursos de línguas, que é

uma sala bem resumida de doze crianças a dez crianças e você utiliza uma

metodologia diferente da que você usa em sala de aula (...), algumas brincadeiras

não ficariam adequadas para aquele número de alunos (...), na realidade isso aí é

pra mim um desafio, porque eu comecei esse ano praticamente ensinando a parte

das crianças em sala de aula(.. .), com relação a isso agente pode jazer trabalho

em grupos, pode jazer também a questão do teatro, um vai ajudar ao outro (...);

nessa sala eu não realizei o que realmente eu queria ter realizado, mas acredito

que no próximo ano eu vou pegar todos esses pontos que na minha concepção tem

que melhorar e vou melhorar.

As demais professoras proporcionaram um ambiente de troca entre os alunos, mas

algumas, como Ana, Carla e Gardênia, pareciam estar mais interessadas na realização de

uma tarefa exigi da, do que em qualquer tentativa de estimular um trabalho de cooperação

entre as crianças.

Gardênia, por exemplo, fez um comentário, em uma de suas aulas, de que os alunos

trabalhavam melhor em equipe do que individualmente, idéia contraditória com a realidade

de sua prática: na minha aula, eu não quero em grupo não; na próxima aula não vai ser de

equipe, porque vocês ficam conversando. Gardênia, na entrevista de explicitação, justificou

essa atitude pelo fato de os alunos conversarem sobre assuntos sem relação com o

conteúdo que ela está trabalhando em sala de aula, o que tornava dificil o trabalho em

grupo. Ela reconheceu que parte da culpa é dela mesma que, como professora, poderia

contornar essa dificuldade orientando melhor cada grupo em suas atividades:

... quando eu vou jazer um trabalho em grupo, o ideal é que eles ficassem

conversando, mas que fosse relativo àquela matéria, como tem alguns

alunos que trabalham isso ai, ai tem outros que ficam em pé, que
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bagunçam, às vezes fica até generalizada, e eu até puxo a culpa pra mim.

posso até não ter o pulso de voltar e dizer vamos fazer assim, ou então ir de

grupo em grupo orientando, muita coisa a culpa é do professor, até que

durante o ano eu venho trabalhando quanto isso aí; agora eu faço um

trabalho de dupla, e quando estou fazendo o trabalho de dupla, eu já estou

me policiando mais, eu já estou indo mais em cada um, 'olha, você não está

jazendo, vamos jazer', porque se você está longe, já cria aquela distância,

quando você chega perto, 'vamos fazer, deixa eu lhe ajudar '.

Mesmo reconhecendo suas deficiências, Gardênia procurou soluções para melhor

trabalhar a troca de idéias entre os alunos, direcionando-os para o objetivo da aula.

Carla estimulou, ainda de forma tímida, a cooperação entre os colegas, a partir do

trabalho em grupo - chamando a atenção para a necessidade de trabalhar em grupo e a

oportunidade de conhecer outros colegas, valorizando o respeito entre eles - e a partir do

incentivo aos alunos para que eles fossem prestativos com os colegas, emprestando objetos

pessoais, ou ajudando na tarefa.

Em uma de suas aulas, Carla avaliou os grupos, procurando observar as falhas que

ocorriam e o que poderia mudar para que os próximos grupos funcionassem melhor. Essa

avaliação constitu um momento importante para que os alunos comecem a refletir sobre o

trabalho em grupo, suas vantagens e o que precisam fazer para que tenham um convívio

melhor com seus colegas, ampliando sua visão de trabalho em grupo. O exercício da

cooperação entre alunos possibilita maior descentração, abrindo espaço para a prática da

autonomia. Seria realmente interessante se o trabalho de avaliação dos grupos fosse

realizado freqüentemente, o que, infelizmente, só foi observado uma vez.

Um fato curioso deve ser apontado. Por três vezes, em dias diferentes, os alunos

requisitaram da professora fazerem a tarefa em dupla. Em toda elas, Carla disse a mesma

coisa: é de dupla mas não é pra conversar não; desde que seja uma dupla calada; desde

que tenha silêncio.

Como trabalhar de dupla sem conversar? A não ser que o trabalho seja, na realidade

individual. É o que infelizmente ocorre em muitas escolas. A professora passa a atividade e

os alunos respondem individualmente, fingindo apenas estar fazendo trabalho de grupo,

quando, na realidade, estão conversando sobre outros assuntos ou copiando o exercício

pela tarefa do colega. O trabalho em grupo deve envolver a cooperação, em que os alunos

aprendem o respeito ao outro, confrontar as diferenças de opiniões, entender que cada um é
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parte de um todo? e, por isso, essencial para seu grupo, valorizando a sua posição, mas

respeitando a do colega.

Na entrevista coletiva de explicitação (anexo III, tópico 3), quando Ana disse que

esse tipo de trabalho é individual e não coletivo, todos concordaram e Carla não se

pronunciou, por não querer se expor ao grupo ou porque não estava consciente de sua

contradição.

Fernanda e Débora também afirmaram que não existe sentido nesse entendimento

de Carla, a não ser que se ela estivesse trabalhando o corpo através de mímicas:

... depende do que você tá pedindo, sefor um atividade cênica, uma peça de

teatro e as pessoas tão fazendo mímica (..), se for uma atividade de

discussão pra trabalhar em grupo, tem que conversar, tem que discutir

(Débora); se tiver que colocar as idéias, aí ela tájuntando as pessoa num

determinado espaço, mas as crianças não tão trabalhando: sefor trabalhar

com artes cênicas, a pessoa exige muito do corpo e a voz é trabalhada bem

para ofinal da atividade (Femanda).

Vale ressaltar que a tentativa de Carla não era trabalhar com o corpo ou com

alguma atividade cênica, mas sim explorar um conteúdo dado em sala através de uma

atividade proposta no livro. Sua justificativa na entrevista individual de explicitação (anexo

IV, CarIa - questão 1) é que ela havia se expressado mal naquele momento e, na realidade,

queria dizer com isso que os alunos debatessem o conteúdo, mas não conversassem sobre

outras coisas ou se levantassem enquanto estivessem realizando a atividade:

... eu acho que eu me expressei mal, porque na verdade é assim, quando

eles trabalham em dupla, eles não só trabalham em dupla, eles trabalharem

dupla e ficam conversando levantando (..), então às vezes não estão nem

discutindo só o assunto, ficam conversando outras coisas e às vezes se

levantam mesmo para ir para outros grupos (...), quando eu trabalhava até

a segunda série, que era polivalente, desde o começo que eu trabalhava a

questão do grupo era mais fácil, mas agora que é só lima disciplina, as

vezes não tem tanto tempo de você trabalhar a questão do grupo.

Mesmo considerando a justificativa de Carla, devemos por em cheque suas

afirmações feitas aos alunos porque podem ser entendidas como uma total proibição do uso

da fala, do diálogo, prejudicando, assim a troca de idéias e a possibilidade de haver

cooperação.
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Parece-nos que os avanços demonstrados nas ações de Carla são fruto da intuição e

de experiências cotidianas de sala de aula e não de um conhecimento teórico mais

profundo da proposta de trabalho que envolve a busca de indivíduos mais autônomos,

capazes de cooperar e de se respeitar mutuamente. Isso pôde ser observado na entrevista

coletiva de explicitação, na qual, apesar de reconhecerem a possibilidade de se trabalhar a

solidariedade e a cooperação em grupo, Carla, Ana e Gardênia apontaram mais para as

dificuldades (e menos para as possibilidades) dos alunos em partilhar seus materiais com

os colegas e os limites do professor em estimular essa cooperação, como demonstraram

nos seus discursos:

... é a divisão, porque é até difícil pra eles essa questão, porque embora eles

tenham, como eu trabalhei agora, sexta-feira, com um material, tinha lima

aluna que tinha trazido não sei quantas bolas e tinha uma que não tinha

trazido nenhuma, e ela não queria dar de jeito nenhum a bola, ela trouxe,

porque ela ia repartir? É a questão de repartir (Gardênia); acontece às

vezes, é como se fosse irresponsabilidade do outro grupo, 'ora eu lembrei,

por que ele não lembrou, não disse na agenda? '(Ana); muitas vezes eles

ficam questionando isso; um tem o cuidado, ele realmente traz, ele arrisca,

e o outro grupo, nenhum trouxe, ai de repente, de certa forma é a/é cômodo,

ele nunca traz e sempre vai conseguir negociar, embora seja importante

essa negociação, mas às vezes pode até viciar, se for ver por outro ângulo

(Carla).

A forma como essas professoras abordaram esse ponto foi muito mais pela intuição

do que mesmo pelo conhecimento teórico-pedagógico da temática. Uma delas esperava

pela espontaneidade dos alunos -

( ...) gente, olha aí, não trouxeram o material, não tem isso e aquilo, \'ocê

fica esperando espontaneidade, mas muitas vezes ela não surge por conta

disso que a Carla falou; aí você tem o direito de interferir nesse problema,

de obrigar, você tem o direito? (Ana) -

ou ainda se utilizava de verbalizações para tentar conscientizar as cnanças da

necessidade de cooperação e respeito mútuo -

uma vez também aconteceu e eu fui tentar explicar, eles perguntavam mas

porquê agente tem que dar esse material, eu fui tentar explicar pra eles

porque eles deveriam dividir, porque eles estão fazendo um trabalho em
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grupo, eles tem material suficiente, aquele grupo, por alguma razão, não

conseguiu trazer o material, que não custaria nada pra eles cederem o

material (Ana).

É claro, a atitude de troca do aluno deve ser espontânea, mas a professora não pode

esperar só por ela. Nem basta também esperar que apenas apelos verbais, apesar de

também serem importantes, surtam algum efeito. É preciso que os alunos vivenciem na

prática essa cooperação, mesmo que no inicio eles não demonstrem nenhum sinal de

solidariedade para com os colegas. A professora poderia fazer uma acordo com os alunos

de que o material trazido passa a ser não mais um material individual, mas coletivo. Além

de utilizar a fala como veículo de incentivo à cooperação e respeito mútuo, ela pode

trabalhar, na prática, com a idéia do material coletivo, construção de significados

compartilhados com a troca de idéias a partir da resolução de conflitos. É claro que seus

efeitos não são imediatos, e isso não quer dizer que a professora deve desistir nas primeiras

tentativas.

Sabemos que para muitas professoras é frustrante quando suas tentativas de

trabalhar o grupo não dão certo, como afirmou Gardênia, na entrevista individual de

explicitação:

eu fico frustrada quando eu não consigo alcançar aquele objetivo, eu fico

altamente frustrada e raiva ou às \'ezes eu me sinto frustrada, às vezes eu

me sinto confusa por que eu tenho que trabalhar isso aí (...); às vezes eu me

sinto insegura, sabendo que eu sou competente, sabendo que eu sou

responsável, tudo isso, mas agente se sente, tem aquele baque.

(se referindo à sua dificuldade de se desvencilhar de sua postura mais autoritária).

Mas, por incrível que pareça, as dificuldades não as fazem desistir de suas

profissões. Gardênia, por exemplo, ao ser questionada do que fazer nessas situações, não

pensa em desistir, mas sim pensar em outras alternativas que melhorem. É bom que o

professor vá criando um pouco de resistência às frustrações porque, na realidade, ele não é

um deus para solucionar todos os problemas, mas também não pode cruzar os braços e

dizer que já fez tudo o que podia. O conhecimento teórico, a prática na sala de aula e a

constante reflexão sobre sua prática são os elementos que darão subsídios para que haja

transformações e melhorias no processo educativo.

Beatriz, Emília e Femanda fizeram da atividade em grupo não só uma atividade a

ser cumprida, mas um momento de promoção da cooperação entre as crianças. Um bom
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exemplo disto é o trabalho de Emília, que sempre estimulou, em grupo, a cooperação entre

os colegas, de forma que eles partilhem tanto as suas idéias quanto os materiais

individuais.

Em uma das atividades propostas por Emília, uma das equipes não tinha cartolina.

Emília pediu, então, para a equipe negociar com outro grupo que tivesse mais de uma folha

de cartolina. O grupo entrou em acordo e cedeu a folha. Entretanto, uma aluna pediu a

cartolina de volta. Emília, ao mostrar para a equipe sem cartolina que havia 3 na outra

equipe, abriu espaço para que os alunos exercessem autonomia e a cooperação entre os

colegas através da negociação. Talvez Emília devesse ter trabalhado um pouco a aluna que

havia refluído na decisão do grupo, a partir da idéia de coletividade (material coletivo),

mas, infelizmente, na escola particular se toma dificil trabalhar com essa idéia quando são

requeridos materiais individuais, prejudicando a exploração do sentimento de coletividade

entre os colegas, sentimento este, imprescindível para o estabelecimento da cooperação.

Em outra atividade de grupo, que envolvia colagem sobre o aniversário da cidade

de Fortaleza, um dos grupos não possuía o material necessário (revistas). Emília

novamente devolveu o problema para a equipe, dizendo: quando não tem, a gente pede,

falou que um grupo tem muito material e perguntou a uma aluna como resolver esse

problema. A aluna respondeu: doa. Emília enfatizou novamente que ela teria que ir atrás

porque o material não cai do céu. Mais uma vez, Emília não deu o material nas mãos dos

alunos, estimulando-os a procurar meios de obtê-to, contando com a cooperação de outros

grupos. Nessa mesma atividade, Emília deixou os alunos livres para decidirem o número

de componentes de cada equipe, respeitando seus interesses, e, quando um aluno procurou

alguém que tivesse tesoura, Emília chamou a atenção para uma aluna que tinha em mão

muito material e estava sem grupo. Alguns alunos que não tinham material fizeram, então,

grupo com ela.

Percebemos que Emília insistiu no trabalho em grupo, estimulando o espírito de

coletividade, a cooperação entre os membros, tentando desarticular o preconceito e a

formação de 'grupinhos' entre os colegas. É isso o que constitui um verdadeiro trabalho

em equipe, no qual as crianças são incentivadas a trocar não somente idéias (aspecto

intelectual), mas também realizar trocas materiais e sociais baseadas no respeito mútuo e

no espírito de coletividade (aspecto moral). O desenvolvimento desse trabalho se deveu,

segundo Emília, a uma criticidade que o estudo de sua disciplina (História) proporciona,

aliada a um conceito de educação crítica e de questionamentos:
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... a minha disciplina é história, e por causa disso e pelo que eu entendo de

educação, eu acho que você não se educa tendo tudo pronto, você tem que descobrir,

você tem que criar, que inventar, que criticar, você tem que ter lima autonomia

intelectual, então eu acho que se eu der uma resposta para ele, eu estou sendo

incoerente com a minha proposta de professora, eu não quero pra eles pessoas

repetidoras, eu quero pessoas questionadoras, que sejam capazes de elaborar seus

próprios conceitos; eu acho que eu aprendi assim, gostando da minha disciplina;

seria incoerente, como é que uma pessoa que ensina história vai dar uma leitura de

mundo se ela lê o mundo pra pessoa; a leitura dele é uma via pra gente confrontar,

pra gente crescer, pra aumentar mais a via dele.

Podemos perceber, aqui, o quanto uma formação profissional crítica pode

influenciar no questionamento e redimensionamento da prática pedagógica do professor

em sala de aula. Embora a própria Emília não tenha sido educada, no ensino fundamental,

com essa criticidade e não tenha tido oportunidade de exercer melhor sua autonomia, o seu

próprio esforço de buscar leituras críticas na sua formação superior está fazendo uma

grande diferença na sua atuação, na medida em que tem clareza da finalidade do trabalho

em grupo (trabalho que envolve não só a troca de idéias cognitivas, mas também o

exercício da cooperação entre os membros do grupo) e da importância deste para a

formação da autonomia.

Beatriz também estimulou a cooperação entre crianças, sugerindo que um aluno

explicasse para o colega - que não havia entendido - as regra de um determinado jogo

(batalha naval). Segundo ela, estaria trabalhando, assim,

... o coletivo, a união do grupo, a interação entre eles mesmos (...) o

professor é um facilitador, é um transmissor de conhecimentos, ele pode

passar a responsabilidade para os alunos r. ..), na minha época, os alunos se

mobilizavam em qualquer atividade, eles se reuniam, eles faziam uma

atividade, eu tou tentando resgatar isso, porque na maioria das escolas a

criança, o jovem, o adolescente, ele tá muito bitolado só na imagem do

professor (...), meu trabalho é tentar resgatar isso, que eles interagindo,

eles comunicando, eles conversando, eles dialogando, eles podem chegar a

um denominador comum.

Ela explorou, nas suas aulas, a competição entre colegas, ressaltando, entretanto,

valores morais como a busca da paz, assunto iniciado a partir de uma brincadeira (batalha
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naval), no qual comentou sobre as guerras que acontecem na atualidade, sugerindo que

essas guerras ficassem só no papel. Essa atitude de transcender os limites da sua disciplina,

adentrando temas éticos, se justifica pela compreensão que Beatriz tem de educação

(formação integral do indivíduo), sendo a formação moral imprescindível.

Beatriz aprendeu a trabalhar a cooperação a partir da leitura pessoal de livros e

analisando a época em que era aluna:

... aprendi a princípio lendo livro no dia-a-dia, vi a época em que eu era

aluno, na minha época em que eu era aluno eu fiz uma análise dos alunos

de hoje e vi que precisa fazer esse trabalho de interação (...); na formação

teórica e também na prática da minha disciplina, que um ponto básico da

educação física é a relação entre eles, a harmonia éfundamental.

Mais uma vez observamos o esforço de professores em complementar uma

formação defasada através do próprio esforço e dedicação à sua disciplina. Infelizmente

muitos deles não têm tempo ou oportunidade de se capacitar continuamente, seja por falta

de boas condições financeiras, seja porque necessitam trabalhar os dois expedientes.

Fernanda, apesar de ter tido uma postura autoritária quando os alunos conversavam

muito, se esforçava pela participação coletiva deles, até mesmo porque trabalhava muito

com teatro e dramatizações. Em alguns momentos, em sala de aula, ela procurou mostrar

igualdade de direitos e cooperação entre os alunos. Três alunos queriam sentar na cadeira

quando os outros estavam no chão, então Fernanda disse: direitos iguais para todos.

Certa ocasião, Fernanda pediu para que os alunos levassem material de sucata para

a aula porque às vezes um colega não tem. Uma das alunas disse que a responsabilidade

de levar o material é de todos, mas tinha alguns que se escoravam. Fernanda respondeu que

o combinado é que todo mundo levaria alguma coisa, mostrando que todos eram

responsáveis, mas não deixou de lado a possibilidade de cooperação entre os colegas na

troca e divisão do material. Fernanda mostrou um certo desprendimento em lidar com essa

questão, conseguindo uma saída razoável para convencer seus alunos da necessidade de

cooperação, mas também da responsabilidade de cada um para que essa cooperação seja

viável.

Fernanda afirmou que sua experiência em um grupo de dança fez desenvolver esse

espírito de partilha e ressaltou a necessidade da troca de material coletivo como forma de

desenvolver esse espírito:
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... eu sempre trabalhei, desde os meus onze anos que eu trabalhei num

grupo de dança, acho que isso fez desenvolver esse lado, ah, não tem?,

então vamos dar umjeito todo mundo aqui (...), eles se ajudam, trabalham a

criatividade porque o outro vai ter pouca coisa. vai trabalhar e ele vai ter

que se virar com aquele pouco que ele conseguiu, então trabalha a

solidariedade, trabalha a criatividade e a responsabilidade do outro

quando tiver que trazer o material.

Fernanda pediu, certa vez, para que os alunos ajudassem a limpar a sala. Alguns

ajudaram, outros não. Aqui, ela poderia ter relacionado a atividade com as regras de sala e

mostrado que o trabalho em grupo, quando todos fazem sua parte, é muito mais construtivo

e eficaz do que o trabalho de apenas um.

Mesmo nas professoras da Escola Cooperativa em que não foi observada uma

orientação específica para os alunos negociarem o material disponível e para os mesmos

resolverem seus conflitos, percebemos abertura e compreensão como fatores contribuintes

para o desenvolvimento do aluno, o que já é um primeiro passo na transformação da

prática pedagógica, principalmente no que conceme ao trabalho de temas morais. Esse

trabalho, não sendo fácil, causa muita angústia às professoras que expressaram o

sentimento de frustração em muitas de suas tentativas fracassadas. É o caso de Gardênia,

que fala de seu sentimento quando não conseguia atingir seus objetivos na realização de

trabalhos com grupos de alunos: eu sinto raiva, eu sinto aquelafrustração quando eu não

consigo alcançar aquele objetivo.

Em suma, algumas professoras, como Emília, Beatriz e Femanda, conseguem

trabalhar a cooperação entre os alunos não só do ponto de vista cognitivo mas também

moral, o que não exclui a necessidade de eles se aperfeiçoarem para trabalhar melhor

alguns aspectos que passaram despercebidos na sala de aula e que, como vimos, poderiam

ter sido mais bem trabalhados. As demais professoras encontraram maiores dificuldades

que, as quais, ao que parece, podem ser explicadas pelo desconhecimento do poder que o

exercício da cooperação tem na construção de indivíduos mais autônomos e capazes. A

Escola cooperativa oscila, portanto, entre as relações de cooperação e coação, necessitando

de um redimensionamento das relações institucionais.
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3. 2 Respeito Mútuo

Para facilitar a leitura e o entendimento acerca da análise realizada, subdividimos

essa categoria em relação professor-aluno, respeito entre os pares e o tipo de respeito

predominante nas relações entre professoras e alunos da escola.

3. 2.1 Relação Professor-aluno

Todas as professoras apontaram a vinculação professor-aluno como uma relação de

amizade, na qual deve prevalecer o respeito entre ambas as partes, não sendo o professor o

dono do conhecimento, devendo, por isso mesmo, valorizar a opinião e o conhecimento

dos alunos. Isso pôde ser identificado através de alguns discursos nas entrevistas

individuais e questionários:

... acho que, antes de tudo, tem que haver uma empatia, antes de tudo. uma

espécie de confiança mútua, talvez até, quase que uma cumplicidade. tem

que haver uma coisa a mais do que essa palavra professor-aluno (Ana); é

necessário que exista, entre o aluno e professor, um respeito mútuo, a fim

de que os conteúdos possam ser ministrados de uma forma adequada e

integrada (Débora); eu acho que nenhuma relação, ela existe sem o

respeito, e eles vãoperceber, no decorrer, que eu tenho respeito enorme por

eles (Emilia); o professor hoje em dia tem que ter o contato direto com o

aluno, se identificar cada vez mais, não só na sua aula ali e pronto ...hoje

em dia o aluno, às vezes, busca um amigo ( Beatriz); acho que a gente tem

que estar no mesmo nível de amizade e respeito porque o aluno passa a ser

mais que um professor, eu acho que a gente ganha o aluno aí, quando é

amigo, porque eu acho que com o respeito mútuo a gente consegue essa

consciência dos meninos (Fernanda); tem que ser uma relação bem

amigável, que não seja autoritária, que seja firme, mas que, ao mesmo

tempo, seja suave (Gardênia); então eu acho que a relação professor-aluno

é de você dá liberdade do aluno chegar pra você, de perguntar, eu sempre

coloco isso na sala, assim, que eu não sei tudo, que eles também sabem,

porque antes, na minha época quando eu estudei, professor era aquela
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coisa assim, inquestionável, que você não podia, não, ele sabe tudo, você

tinha até medo de expor alguma coisa e ser criticado ... (CarIa).

Analisemos, agora, se essas observações são coerentes com a prática das

professoras em sala de aula.

Carla respeitou a opinião das crianças e, mesmo desejando a participação de todos,

não as obrigou a falar, respeitou a vontade de alguns alunos que não. queriam que

dissessem sua nota para toda a sala, evitando que os mesmos se sentissem rebaixados ou

que viessem a diminuir cada vez mais sua auto-estima. Ela tentou mostrar que não é

obrigado um colega saber tanto quanto o outro, mas o dever deste último é ajudar o colega

que está precisando. Carla procurou deixar o aluno à vontade, dando liberdade para que

este fizesse perguntas, mas tendo o cuidado de que os colegas que se achavam mais

"sabidos" não o criticassem.

Beatriz também mostrou-se compreensível em sala de aula, dando espaço para que

as crianças opinassem, dessem sugestões e, no momento em que as crianças conversavam

muito, Beatriz, em vez de gritar, esperava os alunos pararem de conversar para que ela

pudesse falar. Em um momento, chegou a dizer que as crianças precisavam aprender a

ouvi-Ia, mas não colocou esse peso da responsabilidade exclusivamente nelas, dizendo que

ela também precisava aprender a ouvi-los para que houvesse maior entendimento entre

ambos.

Apesar de não ser algo totalmente consciente, Beatriz pareceu se colocar em pé de

igualdade com seus alunos, permitindo inclusive, que os alunos participassem do

planejamento das atividades uma vez por mês quando os próprios alunos conduziam a

programação.

Débora pareceu-nos, em suas atitudes, fiel à sua concepção de que a relação

professor- aluno é uma relação de amizade, em que o professor, como orientador, deve

respeitar os pensamentos e vontades dos alunos, primando pela criticidade destes e não

simplesmente pela assimilação de conteúdos. Débora mostrou-se sempre paciente,

compreensiva e, até certo ponto, permissiva com seus alunos, deixando, inclusive, que as

carteiras ficassem juntas no dia de avaliação e, na medida do possível, orientava seus

alunos nas dúvidas das questões da prova. Ela também mostrou-se receptiva às sugestões

dos alunos na entrevista coletiva de explicitação:

... na minha sala um aluno sugeriu ouvir música durante a aula, eu fiquei

pensando, acho que deve ser interessante (...), aí eu falei pra ele que eu
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poderia colocar um determinado tipo de música numa altura baixinha e

durante a aula e nós poderíamos ter aula com música e esse aluno começou

a participar mais da aula (..), os alunos são inteligente e eles estão

percebendo o que você táfazendo, então eu acho interessante a questão de

ouvir.

Emília realmente demonstrou, nas observações, uma postura de amizade com os

alunos, procurando cornpreendê-Ios e mantendo uma atitude de respeito por eles, pelo que

diziam e pelo que traziam para a sala, não levantando a voz, mas pedindo sempre com

calma para voltarem para suas carteiras. Quando uma de suas alunas estava tentando

escrever alguma coisa na lista de freqüencia, Emília chamou a sua atenção para o respeito à

individualidade dos outros, dizendo: a gente não mexe nas coisas dos outros sem pedir

licença, e pede licença para que a aluna saísse de sua cadeira. Interessante é observar aqui

que a professora não agiu coercivamente sobre a aluna, utilizando-se de sua autoridade

para expulsar a criança de seu lugar, mas, em vez disso, pediu respeitosamente, não

menosprezando a aluna.

Fernanda e Ana também procuraram respeitar a opinião dos alunos, abrindo espaço

para que suas idéias fossem expostas. Femanda, por exemplo, deu liberdade para os alunos

escolherem o horário de apresentação da peça de teatro e ofereceu opções para que eles

escolhessem a avaliação (quem preferia fazer o trabalho e quem preferia participar da

peça). Ana valorizou o conteúdo e o conhecimento trazido por eles, elaborando atividades

como, por exemplo, a redação de um texto coletivo a partir de uma história criada pelos

próprios alunos. No entanto, essas professoras irritavam-se facilmente nos momentos em

que a sala fazia barulho (Fernanda), ou quando os alunos perguntavam muito na hora da

avaliação (Ana), agindo de forma ríspida com os alunos, dificultando o estabelecimento da

relação de respeito mútuo. Elas mantiveram, portanto, posturas contraditórias,

prevalecendo o respeito unilateral.

Gardênia, mesmo compartilhando da mesma concepção de que a relação professor-

aluno deve ser amigável e não autoritária, não conseguiu transformar por completo sua

postura. Um dos alunos sugeriu algo para Gardênia, mas ela não aceitou a sua sugestão,

não dando espaço para que seus alunos tomassem decisões e exercitassem sua autonomia.

Nas suas falas, a partir das entrevistas, os alunos apontaram essa professora como a

menos compreensível. Um depoimento de um dos alunos justifica o motivo de tal escolha:

porque ela não compreende quando a gente chega tarde na sala, que ela manda agente ir

103



para a S. (orientadora educacional) e outras coisas, ela briga muito com a gente quando a

gente tá conversando e eu não gosto muito, assim, dela não. Dos 20 alunos entrevistados,

12 apontaram a professora em questão como a menos compreensível, ou seja, 60% dos

alunos entrevistados, o que é uma porcentagem preocupante para a escola. Isso mostra que

sua postura mais autoritária afasta os alunos do estabelecimento de uma relação mais

igualitária, em que haja respeito mútuo e cooperação.

Como se pode perceber, Gardênia demonstrou certa dificuldade em manter uma

postura não autoritária, e isso aconteceu não só no seu discurso como também na sua

prática em sala de aula, onde mostrou-se autoritária, impaciente com os alunos, até mesmo

na forma de falar com eles: eu mandei pegar a tarefa; a sala de aula não é espaço para

merendar; ei, M, senta; L., calça o sapato, agora; eu não pedi para olhar o; eu quero o

livro e o caderno em cima da mesa ... (grifo nosso).

O mesmo aluno desse depoimento, no final de uma das aulas, falou para a

observadora: viu só, o quanto ela é incompreensível? Os alunos começaram a cnar

antipatia pela professora e cobravam simpatia e dinamismo da mesma: é a única que não

teve brincadeira, o resto teve. O tipo de relação que Gardênia mantém com seus alunos é,

portanto, uma relação unilateral, de via única, dificultando o estabelecimento de um

ambiente favorável à autonomia deles.

A dificuldade de manter uma postura não autoritária relatada por Gardênia se

deveu, segundo ela própria, ao pouco conhecimento técnico-pedagógico e à sua pouca

experiência em sala de aula:

... às vezes eu penso que eu S01l a autoridade na sala, então eu acho que é a

minha formação mesmo, pode estar faltando conhecimento de como

trabalhar, eu até observo, eu questiono muito, eu até melhorei bastante, eu

procuro conversar mais, ser mais maleável, porque a gente vai

aprendendo, esse ano foi a primeira ver que eu peguei sala de aula, eu

nunca tinha pego sala de aula, eu sempre trabalhei em laboratório,

pegando metade da turma e outra metade, então sempre foi fácil pra mim, e

agora em sala de aula eu fiquei um pouco (...), quando for ano que vem, eu

já tenho mais uma experiência (...), eu tenho que trabalhar isso aí, bem

trabalhado (...), no início eu me sentia um pouco insegura, sabendo que sou

competente, que sou responsável e tudo, mas a gente sente, tem aquele

baque.



Como se pode observar, as atitudes de Gardênia são coerentes com o que ela pensa:

se a professora é a autoridade da sala e tem a palavra final, ela utiliza-se dessa autoridade

para manter a ordem em sala, nem que para isso precise se tornar uma pessoa autoritária.

No entanto, ela questionou essa postura e reconheceu a necessidade de repensá-Ia, o que já

é um começo para que haja transformações nos seus comportamentos autoritários para

atitudes mais democráticas.

3.2.2 Respeito entre Colegas

Algumas das professoras da Escola Cooperativa não só nutrem respeito por seu

alunos como também estimulam o respeito entre os colegas. Emília, como já vimos no

tópico da cooperação, procurou desarticular qualquer forma de preconceito, desrespeito e a

formação de "grupinhos" entre eles, insistindo no respeito pelo outro e no espírito de

coletividade.

Fernanda tentou criar o respeito pelo outro, voltando a ação para o aluno: quando

você tá participando, você não quer que os outros prestem atenção? Pois é da mesma

forma!; mas cada um tem que respeitar o limite do outro. Fernanda tentou, com isso,

mostrar pra ele que se fosse ele 110 lugar do aluno, ele não estaria tendo aquela postura.

Por várias vezes, Ana chamou a atenção dos alunos para que eles também

respeitassem o momento em que o colega estava falando:

... psiu, a V tá falando, a gente tem que escutar o que o colega tá falando;

aqui todo mundo tem que saber escutar e falar; eu gosto muito que a gente

tenha respeito a nossa liberdade vai até o limite onde começa o direito do

outro. Segundo ela, sem o respeito a gente não vai a lugar nenhum.

Beatriz também pedia para que os alunos se respeitassem quando os demais colegas

estavam falando, até mesmo porque eles gostariam de ser ouvidos e respeitados quando

estivessem se manifestando oralmente.

Nos demais professores não registramos, durante o período de observação, um

trabalho mais direcionado ao respeito entre pares.
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3.:.3- Tipo de Respeito Predominante

Na postura de todas essas professoras predominou o respeito pelo aluno, que

também tem o direito de opinar. Esse respeito, no entanto, não pode ainda ser considerado

mútuo porque esse tipo de respeito pressupõe o desaparecimento das diferenças entre

crianças e adultos, o menor e o maior, ou seja, a relação, além de ser bilateral (dá-se nos

dois sentidos), deve também ser horizontal, de igual para igual, e não verticalmente, com a

hierarquia e o poder de decisão vindos de cima, do adulto.

Apesar da abertura de espaços para debates, participação e sugestões dos alunos, as

decisões finais acabaram sendo das professoras. Essa idéia é confirmada pelos discursos de

algumas das professoras na entrevista coletiva de explicitação. Gardênia, por exemplo,

disse claramente quem tem o poder de determinar as coisas na sala de aula: o professor tem

que ter amizade, respeito e tudo, mas na sala de aula o professor é a autoridade (..)

quando surgir uma determinada questão, a palavra final é a minha.

Fernanda afirmou, na entrevista coletiva de explicitação, que

se de repente couber a sugestão (referindo-se aos alunos) porque não,

agora se não cabe a sugestão, assim, as crianças têm que aprender a

entender que nem tudo que elas falam, realmente aquilo é o correto (..)

quando é lima sugestão realmente válida e que atinge o objetivo da nossa

proposta, agente aceita, quando não atinge, 'oh, é boa a sugestão, mas

agora não dá, deixa pra próxima '.

De fato, Fernanda teve razão, quando disse que não são todas as sugestões que o

professor pode aproveitar do aluno, pois elas têm que realmente estar relacionadas ao

objetivo da aula No entanto, isso tinha que estar bem claro para o aluno antes mesmo do

professor requisitar a sua sugestão, e, se fosse fruto de um consenso do grupo e bem

argumentado, a professora deveria ter aceitado a posição dos alunos, deixando claro que as

conseqüências dos seus atos são de responsabilidade de todos. Assim, a professora estaria

oferecendo subsídios para que os alunos acreditassem mais em si mesmos, aumentando sua

auto-estima, mas desenvolvendo também o senso de responsabilidade por suas decisões.

É claro que a professora não deve ser ingênua de achar que irá conseguir tudo isso

na primeira tentativa. Talvez seja o fato de esperarem bons resultados nas primeiras
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tentativas - o que também demonstra a falta do conhecimento do referencial teórico que

fundamenta a prática da escola - que esteja causando o sentimento de frustração por parte

de algumas professoras da escola. Se estas não estiverem cientes de que os avanços e

retrocessos fazem parte do desenvolvimento natural da criança, elas podem desistir nas

primeiras tentativas, deixando para traz a possibilidade de realizar um trabalho que

fortaleça a autonomia de seus alunos.

Mesmo conceituando o respeito mútuo como tratar a pessoa de igual para igual,

Ana parece não entender a dimensão do que isso significa, enquadrando esse tipo de

respeito no conceito de respeito unilateral por nós compreendido. Ao ser questionada como

o professor deveria demonstrar respeito pelo aluno, Ana respondeu:

ouvindo. principalmente, o aluno, agora, daí a aceitação Oll não da

proposta, da opinião dele, é outra história, mas eu acho que no momento

que você dá espaçopara o aluno se exprimir, você está respeitando o aluno,

você está ouvindo o aluno, pra mim é uma das formas de você demonstrar

respeito pelo aluno.

Se, da forma como ela mesma referiu, o respeito mútuo implica tratar a pessoa de

igual para igual, por que ambos não terem o poder de decisão? De acordo com Ana. os

alunos têm poder, mas parece que este não é exercido por eles, ou então ela confunde o

poder de decisão dos alunos com a sua participação, independentemente de que suas

opiniões sejam válidas ou não. É como se ela compreendesse o respeito como algo que o

professor proporciona ao aluno e do qual o professor não faz parte:

... todos querem falar ao mesmo tempo, ou então tem um aluno

conversando, eu digo, 'gente, tem que haver respeito, o colega está com a

palavra, nós estamos ouvindo, você espera a sua vez', então nessa hora está

havendo o respeito, o meu respeito àquele aluno (..), você barrar um

comportamento não quer dizer que você desrespeitou ele não.

Para Ana, o professor respeita o aluno quando estimula o respeito entre os colegas.

Entretanto, ela não deixou clara a compreensão de um respeito que se dá nos dois sentidos

(respeito mútuo na concepção piagetiana).

Apesar de sua abertura para a participação dos alunos, muitas vezes as sugestões

destes não eram aceitas (talvez porque a professora ainda não se desvinculou, na prática, da

velha concepção de que o professor é a autoridade única), levantando-se a hipótese de que

não existe o respeito mútuo nos termos definidos nesta pesquisa. A própria Ana diz o
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quanto é dificil trabalhar o respeito entre os próprios alunos: eu procurei mostrar pra ele

que era falta de respeito como ele tava agindo e tentar mostrar o que era respeitar o

outro, é muito difícil trabalhar com o respeito, se ter uma definição do que seja respeito.

Só existe respeito quando não há repressão por parte do professor? Não. Nào

somente. Existe respeito da parte do professor para com o aluno quando este não só abre

espaço para sua participação em sala como também nas decisões em que estejam

envolvidos os interessados, coisa que dificilmente ocorre com esta professora.

A professora que mais se aproxima do respeito mútuo é justamente Emilia, que tem

maior conhecimento a respeito da importância da cooperação e negociação entre os alunos

e da tomada de decisões deles a fim de estabelecerem regras para uma convivência mais

democrática entre ambos e, conseqüentemente, do respeito que cada um deve ter para com

os colegas.

De alguma forma as demais professoras compreendem o papel do professor como

mediador dessas questões que envolvem a tomada de decisões, particularmente Carla, ao

entender que o professor não é aquele que decide por todos, mas o que sintetiza a idéia de

todos: algumas situações que eles tão questionando alguma coisa, 11mdá opinião e o

outro, a gente tem o poder de sintetizar, de pegar as várias opiniões eformar uma. fechar.

Apesar de muitas limitações identificadas e apontadas neste tópico, percebemos um

avanço no tipo de relação professor-aluno estabelecido na escola. se a compararmos a

outras que não têm como uma de suas preocupações um espaço mais democrático para

seus alunos. As professoras não são unânimes em uma postura democrática diante dos

alunos, mas são muito sensíveis às necessidades deles. Isso facilitaria, a partir de uma

formação continuada - quando obteriam tanto maiores conhecimentos do referencial

teórico do projeto pedagógico da escola, quanto refletiriam sobre suas ações em sala de

aula -, a possibilidade de melhorias na relação professor-aluno que proporcionem um

ambiente favorável ao desenvolvimento moral dos alunos. Acreditar nessa postura

democrática é o primeiro passo.

3.3 As Regras

Nesse tópico tentaremos responder às três perguntas já formuladas no que conceme

às regras: 1) Como as professoras compreendem as regras? 2) Como são estabelecidas e
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trabalhadas as regras em sala de aula? 3) O que pensam do contrato de convivência

estabelecido entre professor e alunos?

3.3.1 Como as Professoras Compreendem as Regras

No tocante à primeira pergunta, as professoras concordam que as regras são limites

que precisam ser respeitados por um grupo para que se possa viver pacificamente.

Entretanto, a grande maioria delas compreende as regras como algo vindo de cima e não

como algo que pode ser construí do conjuntamente a partir de um consenso.

No entendimento de Femanda, a compreensão, por parte da criança, dos limites e

das regras, não depende da idade cronológica dela, mas de sua sensibilidade. Assim, tanto

o aluno da alfabetização como o da 4' série pode ser obediente. Femanda achou até mais

dificil de se trabalhar com os alunos mais velhos porque eles querem ser mais

independentes, o que contradiz o seu discurso de que o aluno deve ter uma participação

maior e suas opiniões devem ser valorizadas: na -Ia série, as únicas coisas que dão mais

trabalho, é porque eles selo autônomos demais (..) difíceis de trabalhar por conta da

autonomia que eles têm.

Já na entrevista de explicitação, Femanda disse que não é tão simples trabalhar com

crianças da pré-escola, em razão da pouca comunicação que eles apresentam: eu acho mais

complicado trabalhar com crianças do pré-escolar, porque eu acho que é mais difícil a

comunicação, eles são mais fáceis de a gente controlar, mas de se comunicar não é. O que

Fernanda percebeu aqui é que os mais novos aceitam mais as determinações dos adultos do

que os mais velhos, que já estão com o senso crítico mais desenvolvido e não aceitam

qualquer imposição. Talvez por isso ela tenha achado mais dificil trabalhar com alunos

autônomos, apesar de valorizar a opinião e participação destes.

Na sua fala, o próprio conceito de autonomia foi confundido com o de

independência. Ela afirmou ter dois tipos de aluno autônomo: o disciplinado autônomo -

que traz a participação dos colegas para a aula, que dá idéias, ele quer que aquilo ali

tenha a cara dele, ele tem o discemimento do sim e do não e de repente ele tenta fazer e

passar isso para os colegas - e o indisciplinado autônomo - que é aquele que está sempre

querendo mandar com agressividade, se achando que tem razão, sem querer ouvir a

opinião dos outros.
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Na perspectiva psicogenética, esse último caso não se trata de autonomia, mas de

heteronomia, o que prova a confusão desses conceitos por parte da professora,

demonstrando que ela não tem o domínio do referencial teórico adotado pela Escola

Cooperativa (socioconstrutivismo).

Os aspectos morais estariam, segundo Débora, atrelados à cultura de uma

determinada sociedade, não existindo coisas moralmente certas ou erradas

... porque o que julgamos ser moralmente correto ou incorreto, depende dos

nossos hábitos culturais transmitidos de outras gerações; a biblia diz: não

matarás, e a Constituição também condena esse crime, entretanto, se este

ocorre em função de defesa própria, o que garante que foi moralmente

correto ou incorreto? Assim, em sala de aula, é necessário ter bom senso

para julgar com sabedoria o que é uma coisa moralmente correta 0/1

incorreta.

Essa compreensão sobre a moral humana é imprescindível para qualquer trabalho

no sentido de favorecer um ambiente sociomoral que possibilite a construção da autonomia

dos alunos porque permite uma abertura para que as próprias pessoas possam julgar suas

atitudes baseadas nas circunstâncias em que ocorreram, utilizando-se do bom senso e não

tomando as regras como imutáveis, podendo estas se adequarem às necessidades de um

grupo que pode deliberar, em comum acordo, sobre algo.

No entanto, a única professora que demonstrou compreender claramente as regras

como uma construção entre sujeitos e não como uma imposição superior foi Emília, que

salientou a importância do estabelecimento de limites e regras para uma convivência

saudável na sociedade:

... toda sociedade é regida por regras, leis, normas, e muitas vezes a geme

ignora, a gente não sabe onde é que termina, a gente não tem essa noção

ainda de limite; eu acho que é necessário você impor limites, até pra uma

boa convivência; á pensou, todo mundo falando na mesma hora?, é o que

eu digo pra eles, vai ser desgastante pra mim, pra eles, ninguém vai se

entender, ninguém vai construir nada, então, as regras, eu acho

fundamental, justamente pra isso: 'oh, foi a gente que construiu, agente vai

ter que seguir para a harmonia do nosso grupo, para o nosso grupo

crescer, pra a gente crescer, também pra condição de pessoa.
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Ao falar da origem das regras, Emília teve claro que elas surgem da necessidade de

um grupo e não por imposição de alguns: eu acho que é da necessidade do grupo, cada

grupo possui regras diferentes, uma sala pode ter regras completamente diferente da

outra, a necessidade do grupo é que vai compor o conjunto de normas para uma

convivência agradável, harmônica. Segundo Emília, a construção das regras junto com os

alunos facilita o trabalho em sala e o torna mais rico porque esse espaço é criado

conjuntamente.

Beatriz também abriu espaço em uma de suas aulas para os alunos programarem

uma atividade de interesse próprio, e segundo ela,

... toda escola tem as normas das escolas que é as regras, são passadas

para os docentes, para os professores, tem escola que deixa o professor

colocar suas regras, fazer sua didática de maneira mais livre, seu

planejamento é mais livre, dependendo do professor, já outras escolas não,

tem que ser traçado aquele planejamento, tem que ser cumpridas as regras

da escola, até do lado didático, se não tiver trabalhado do jeito que a

escola coloca. então (..) na minha disciplina (se referindo à abertura que a

escola dá para os professores), eu faço, eu coloco, não sei se vão questionar

da maneira como eu faço, mas eu vim pra trabalhar aqui, e coloquei, toda

última aula do mês eu deixo à vontade, na penúltima aula eu exploro as

atividades que eles querem fazer, e eles colocam em prática no último dia

de aula e eu fico só observando, avaliando as atividades, nunca fui

questionada, posso ser questionada, em algumas outras escolas que

coloquei esse trabalho, que eu já tinha estudado, já tinha visto na

faculdade, tracei esse meu perfil, a minha maneira de trabalhar (..) já em

outra escola, a primeira vez que eu fiz eu já fui questionada, porquê eu

estava fazendo isso?, porque que eu não estava cumprindo com o conteúdo

da escola?, porquê isso?, porquê aquilo? (...) é tanto que na outra escola

que eu trabalhei, era chamada aula livre, aí foi questionado, eu também

não saí de lá não, Oll ele me botava pra fora, aí eu disse assim, 'não é mais

aula livre, é aula proposta', só mudei o nome da aula (Beatriz continuou

trabalhando naquilo que acreditava).

Na entrevista coletiva de explicitação ela fez uma espécie de avaliação do que foi

trabalhar essas aulas livres, que os próprios alunos organizavam, e apontou para uma maior
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socialização e resolução de conflitos entre eles, o que vai ao encontro - embora de forma

não consciente, haja vista ela ter afirmado o desconhecimento da teoria piagetiana da

moral idade - da proposta de trabalhar a autonomia dos alunos através da cooperação e

respeito:

... eles mesmos adoraram essas aulas, eles cobravam bastante, essas aulas eles

viram que é defundamental importância, eles questionavamporque não é mais de

uma vez, vinha a questão do grupo, a socialização deles melhorou bastante, a

união deles em sala de aula foi melhorada, posto em prática a união na minha

aula, foi quebrado várias barreiras nessa minha aula (..), eles tinham maior

rendimento do que nas minhas aulas, porque eu, era imposto, entre aspas, o que

ia ser feito, e sempre imposto algo há uma restrição, um não ia, 'não gosto ';

quando parte do interesse deles éfantástico.

Entretanto, Beatriz apresentou contradições na idéia que tem sobre regras. a

primeira entrevista, ela mencionou as regras como uma necessidade que as pessoas têm de

se adequar à sociedade:

... autônomo é o aluno que tem conhecimento, que já tem uma

responsabilidade, já tem atitudes que são convenientes pra aquele meio,

que fazem parte do meio, que está dentro do meio, que a sociedade impõe,

que um colégio, uma organização impõe, tá dentro das regras dos padrões

da sociedade (..) qualquer indivíduo que seja autônomo, tem que lá dentro

das regras.

Ao mesmo tempo, na entrevista coletiva de explicitação, Beatriz demonstrou acreditar na

possibilidade de um grupo decidir suas próprias regras:

... o meio estabelece as regras, a sociedade, o local, uma comunidade,

qualquer meio que exista pessoas, grupos de pessoas, formou o grupo,

então você pode estabelecer as regras que convém, mais adiante ele diz: um

dos conteúdos da minha aula é essa aula livre, eles vão participar da aula,

vamos dizer, eu tenho uma aula de pegbal!, já existem as regras do pegball,

eu, participando da aula, coloco as regras são essa, essa e essa, quando eu

passo para a aula livre, eu chego, 'oh, vamos mudar as regras, vamos

colocar outras regras, já que o professor não deixa a gente se mexer, não

pode se movimentar na hora que repõe a bola, tem a posse de bola, então a

gente já pode colocar dar três passos, então é uma decisão em grupo,

112



podem mudar as regras, então a gente já começa a ter essa a noção de

regras nesse ponto, decidir se o grupo não vai prejudicar o próximo, mas

que quando estabelecem as regras tem que ser cumpridas por todos.

Essa atividade na qual a criança experiencia mudanças nas regras de um jogo faz

com que ela compreenda que as regras não são sagradas e imutáveis, bastando uma decisào

do grupo para mudá-Ias. No entanto, a partir do momento em que o acordo é feito entre os

menbros, todos devem respeitá-lo, de modo que não prejudique os demais. Isso ajuda a

criança a vivenciar o verdadeiro espirito da autonomia na perspectiva piagetiana.

Talvez a confusào na própria percepção da regra tenha feito com que Beatriz

apresentasse retrocessos nas suas atividades em sala de aula, como veremos no segundo

ponto deste tópico.

Ana tem uma visão heterônoma da regra, sendo estas vistas como imposições:

... direitos e deveres não deixam de ser impostos, tá lá marcado, você tem

que cumprir; nem o estado, que impõe as regras, eles cumprem, quem dirá

nós aqui dentro de um universo totalmente diversificado; as regras são

impostas dentro da gente, você tem as regras em casa, você tem regras no

grupo religioso, você tem regras no seu grupo social, você tem regras na

escola, entào se torna uma coisa automatizada dentro de você"; "você não

faz aquilo que você quer, a sua vida, ela não se desenroLada forma que

você quer não, você tá sempre dando satisfação, você tem regras, você deve

satisfação à família, à sociedade, então elas são impostas, regras são

impostas; mas ela é tão automatizada que a gente não sente quefoi imposta.

Carla concordou em parte com a opinião de Ana. Segundo ela, as regras são

impostas, mas existe a necessidade de que sejam explicadas para que não se tomem um

peso muito grande para quem vai cumpri-Ias:

... eu acho que realmente são impostas, agora, pra não ficar aquela coisa

tão pesada, a gente tenta com que ela fique leve, pelo fato de você já

discutir, elajá ameniza, por exemplo, se eu chegasse na sala de aula com as

regrasjá definidas, porque nafamília você sabe que não pode sair no meio

da aula, mas issojá tá imposto; agora 'a gente não pode sair por isso por

isso e por isso', então, por a gente conversar, aquela coisa não foi imposta,

que na verdade é.
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Percebemos, portanto, que Carla, apesar de sua tentativa de amenizar o peso das

regras, tem uma visão heterônoma, e a norma acaba sendo sempre uma imposição vinda de

fora.

Seguindo esse mesmo raciocínio, Gardênia acredita que, mesmo permitindo a

participação dos alunos na elaboração das regras, estas têm que estar de acordo com o que

é determinado de cima, ou seja, da escola: essas regras têm que estar de acordo com o que

rege a escola, porque eu não posso criar uma regra na minha sala totalmente diferente

das regras da escola.

3.3.2 Como as Regras são Estabelecidas e Trabalhadas

No que se refere à forma como são estabelecidas as regras, nota-se claramente que

a única professora que abriu espaço para que os alunos participem da elaboração das

regras, não sendo ela a única legisladora, é Emília. Ela procurou fazer com que seus alunos

participassem das regras, destinando uma de suas primeiras aulas à discussão e elaboração

das regras de sala. Antes mesmo do debate, na aula anterior, ela havia pedido para que os

alunos já pensassem em como organizar a sala de modo que ela funcionasse bem,

preparando, assim, o terreno para o momento do contrato, antes mesmo dele acontecer.

Emília não só construiu as regras junto com os alunos como também explicitou o

porquê da necessidade de estabelecê-Ias, instigando-os a chegarem, eles mesmos, à

resposta:

... pra a gente viver bem na sociedade, é necessário algumas coisas; o que a

gente precisa para viver bem? (...); pra agente ter uma boa convivência, é

necessário o que? (...), por exemplo, se você chegasse aqui na sala todo dia

e eu lhe batesse, você ia achar bom? (...), agente ia sentir falta de que?

Emília foi explorando essa temática até que os alunos citassem amizade, carinho,

união, trabalho conjunto, respeito etc., e, novamente, retomou a pergunta e deu um

exemplo: vamos pensar no colégio, o colégio começa a aula a que horas? As crianças

responderam: 7:30. Emília: a R. e M adoram dormir. Elas decidem chegar todo dia às

8:30. Já a R. Só chega às 10:30 (..); o que agente ia sentir falta? As crianças apontaram a

questão da regra. Emília explicou, então: todo local que a gente convive possui regras (...),

então, pra gente ter essa boa convivência, a gente vai necessitar de regras pra se

respeitar, como foi colocado (...), então a gente vai fazer o conjunto de regras para a 4Q
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série; as regras, a gente vai jazer de acordo com as nossas necessidades; então, qual

seria, na opinião de vocês, a primeira regra pra nossa boa convivência?

Quando os alunos sugeriam regras como não chegar atrasado, não interromper a

professora, não gritar, Emília procurava fazer com que os alunos vissem as regras nào

como proibições, mas como determinações a serem respeitadas pelo grupo: a gente

colocou' não jaça isso com o professor, não faça isso com o colega, não jaça isso com o

vizinho', como agente pode resumir pra não colocar não, não, não, nada poder, e

reformula as frases para a afirmativa. Até mesmo na entrevista, Emilia mencionou esse

aspecto: "A regra não é só não, não é só proibição 'não pode jazer isso, não pode fazer

aquilo', a gente tem que encontrar outra forma pra eles, até na própria redação. Com essa

atitude, Emília ampliou o espaço de participação do aluno, inclusive como legitimador das

regras de convivência de sala, possibilitando um ambiente favorável ao desenvolvimento

da autonomia.

Podemos perceber isso nas atitudes dos alunos, que são bastante questionadores e

que não aceitam facilmente determinações sem uma argumentação convincente. Certa vez

um grande grupo da 4u série estava bastante chateado porque eles não foram (dos alunos do

pré-escolar à 4a série) a um passeio da escola. ão era possível levar todos os alunos, pois

não cabiam todos no ônibus. A argumentação da escola era de que eles, os alunos da 4a

série, eram mais velhos, deveriam entender melhor a situação e teriam a oportunidade de

fazer o mesmo passeio em outra ocasião. No entanto, uma das alunas estava questionando

que essa mesma argumentação já havia sido usada outras vezes e era sempre a mesma

coisa (mesma desculpa).

Os alunos da série observada na pesquisa têm, em geral, um nível de

questionamento muito grande e não têm medo ou receio de sustentar suas opiniões para as

professoras ou supervisar. Isso decorre, muito provavelmente, do fato de vivenciarem,

desde o pré-escolar, a construção de regras em conjunto, o que os faz sentir que suas

opiniões têm valor e que devem lutar por elas.

Apesar de não debater com os alunos as possíveis regras que iriam nortear as

condutas em sala de aula, Beatriz, como dito, abria espaço em sala de aula para a

participação dos alunos na elaboração de atividades na última aula de cada mês, sendo este

espaço importante para a auto-confiança, auto-respeito e desenvolvimento da autonomia, à

medida que os próprios alunos exerciam a responsabilidade de organizar as próprias

atividades e iam aprendendo a confiar em si. Neste momento, Beatriz valorizou o

115



conhecimento do aluno, não vendo o professor como o dono do saber, nem como o que

tem exclusividade na palavra em sala de aula.

Em uma dessas aulas, Beatriz perguntou o que os alunos queriam para a aula

seguinte. Houve discordância entre as opiniões: uns queriam futebol, outros voleibol.

Beatriz sugeriu um acordo através da votação, exercendo o respeito de opinião de todos.

Ao pedir opiniões para a MAC (Mostra de Arte e Cultura), ela acolheu a sugestão de um

aluno que propõe o voleibol com algumas regras do "pegball" e disse que iria ver como

ficariam as regras. A intenção de Beatriz foi muito boa ao levar em consideração a opinião

de seus alunos, entretanto, parece que a decisão final acabou sendo dela. Esse momento

poderia ser mais bem aproveitado se ela elaborasse as regras juntamente com os alunos,

fazendo-os se sentirem parte integrante da atividade e até mesmo se sentirem na

responsabilidade de cumprir as regras que eles mesmos elaboraram. Esse passo dado por

Beatriz foi, de certa forma, uma regressão às conquistas que já vinha obtendo.

Beatriz, ao ser questionada na entrevista de explicitação, concordou, em parte, que

a sua decisão final foi de encontro ao que pretendia inicialmente, que era considerar as

sugestões dos alunos, e justificou o porquê da decisão final ser sua:

... mas pra eu ter tomado essa decisão, eu tinha de ver o todo (..) eu

concordo com o que ele falou, mas eu iria prejudicar a outra turma, porque

eu sou professora da -Ia. série, e existe a _~. série, e o grau de

desenvolvimento da 3a
. série é bem menor, então, eles queriam colocar o

volley, eles têm a coordenação motora mais definida. então, a -t. série ia

ser mais beneficiada com essa proposta.

O que Beatriz poderia ter feito, já que não podia aceitar a sugestão do aluno, era ter

explicitado para a turma as suas justificativas.

Essa atitude de Beatriz talvez seja explicada pela noção do que seja um aluno

autônomo para ela:

... autônomo é o aluno que tem conhecimento, que já tem uma

responsabilidade, já tem atitudes que são convenientes pra aquele meio,

que fazem parte do meio, que está dentro do meio, que a sociedade impõe,

que um colégio, uma organização impõe, lá dentro das regras dos padrões

da sociedade (..), qualquer indivíduo que seja autônomo, tem q1le lá dentro

das regras.
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Ela não compreende a autonomia como a participação ativa do indivíduo na elaboração das

regras de um grupo ou sociedade, mas como a obediência às regras impostas por esta. O

que Beatriz compreende como autonomia é na realidade o conceito de heteronomia

abordado por Piaget, no qual o sujeito vê a regra como algo sagrado, que deve ser

obedecido sem questionamento.

Entretanto, mesmo sem saber, Beatriz proporcionou momentos propícios ao

trabalho com a autonomia. Um bom exemplo disso é, como já falamos, a oportunidade dos

alunos determinarem, uma vez por mês, as atividades a serem realizadas, se bem que esse

espaço ainda é muito tímido comparado ao que o aluno pode fazer em sala de aula.

Parece-nos que os avanços alcançados por Beatriz são fruto da intuição e da sua

sensibilidade profissional, já que mostrou nas suas verbalizações que não detém um

conhecimento consistente do referencial teórico psicogenético.

Carla não estabeleceu nenhum contrato de convivência com os alunos, procurando

trabalhar alguns limites de forma amena, mas imposta: vamos combinar uma coisa, não dá

para todo mundo sair para beber água porque só tem uma aulinha; não é para mascar

chiclete na sala porque tira a atenção; eu não aceito chiclete na minha aula. Em todos

esses limites, inclusive no primeiro caso, em que Carla afirmou ter havido um acordo, o

que existiu foi uma imposição de regras, haja vista que é muito mais uma posição da

professora, e Carla confirmou isso no seu discurso (entrevista individual de explicitação)

ao justificar as atitudes acima mencionadas:

... às vezes você impõe mesmo uma regra, 'olha, eu não aceito', eu sei que

não é o certo, eu sei que não é, por exemplo, você, que tá observando, você

vê várias contradições, porque tem coisas que você tem a teoria, mas tem

momentos que você pratica aquela teoria e às vezes você não pratica, às

vezes na pressa você faz as coisa que você não deveria, às vezes tem

situações que você pode até voltar atrás.

Nesse discurso, Carla reconheceu a possibilidade de o professor se contradizer na sua

prática, mesmo quando sabe como deve agir.

Ela já havia demonstrado essa angústia nas entrevistas InICIaiS: me dá uma

angústia, uma coisa ruim, é como um dia desse eu tava conversando com uma amiga

minha, você, às vezes, num momento conjlitante, você tem que gritar, é, assim, tão terrível,

porque é como sefosse contra tudo o que você pensa. Acreditamos que a angústia de Carla
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é muito mais por ela não saber se portar, na prática, de acordo com suas concepções.

Faltam-lhe conhecimento teórico e oportunidade para parar e refletir sobre suas ações.

Como podemos perceber, o espaço de discussão das regras que nortearam as

condutas de todos os membros da sala ainda é muito restrito porque os demais professores

não deram continuidade ao trabalho iniciado por Emília. As regras aceitas e que deveriam

ser obedecidas foram, na realidade, as regras da escola. Se pelo menos essas professoras

remetessem ao contrato estabelecido por Emília no início do ano, mas, infelizmente,

existem poucas referências a esse contrato nas aulas observadas.

Apenas Ana, no primeiro dia de aula, disse para seus alunos que o contrato

estabelecido juntamente com a professora de Estudos Sociais valia para todas as aulas

independentemente da professora presente. Se Ana não sabia o que havia sido acordado

entre a professora Emília e os alunos (até mesmo porque Emília ainda não havia ainda

estabelecido o contrato de convivência, ela viria a fazê-lo quinze dias depois), como

poderia afirmar com tanta certeza que poderia se tornar uma regra geral? Como poderia

estar de acordo com algo do qual não tinha conhecimento? De acordo com ela, isso

aconteceu porque já havia sido informada da realização desse contrato em uma reunião

com os professores antes do início da aula (reunião esta que nem todos os professores

estavam presentes): nosjá tínhamos discutidos, em reunião, onde ela levou essa proposta

de trabalhar as regras.

Ana sugeriu que cada professora parasse e pensasse na possível formulação de

regras, não como uma listagem a ser seguida, mas a partir do momento em que surgisse na

sala de aula a necessidade de trabalhar temas como a falta de respeito e a violência. Se

cada professora deveria trabalhar esses temas éticos em sala, por que a necessidade de

remeter a um contrato do qual ela não tinha conhecimento, e ainda não havia sido

efetuado?

A própria Emília não trabalhou bem o espaço de rediscussão das regras, porque,

apesar de no começo terem sido lembradas pela professora, acabaram sendo esquecidas,

não se tendo mais referência a elas no decorrer do ano. Teoricamente, Emília tem

consciência de que as regras precisam ser lembradas: então com isso agente encerra as

regras que agente vai passar a observá-Ias sempre que agente sentir necessidade, pra

cobrar do colega que lá jazendo juz a ela. Ela atribuiu a responsabilidade da limpeza da

sala aos alunos, chegando, inclusive, a pedir para que arrumassem a sala ao terminarem os

118



trabalhos de equipe. No entanto, o que ocorreu na prática é que as regras não foram

exploradas suficientemente, a não ser no começo, caindo-se no esquecimento.

As regras (fruto do debate proporcionado por Emília), que ficaram afixadas em uma

cartolina na parede da sala, simplesmente não se encontravam mais lá três meses depois, e

a professora não tomou nenhuma providência para repô-Ias ou reforrnulá-las. Existiu,

portanto, uma iniciativa louvável da professora em proporcionar um espaço para a

construção das regras, mas a concretização de um trabalho atuante, quando as regras

seriam mais bem exploradas, não foi levado a cabo.

O que acontece com essa professora, que tem alguns conhecimentos necessários à

prática da autonomia, e não os utiliza satisfatoriamente no decorrer do ano? Talvez a sua

dificuldade esteja na articulação entre a teoria e a prática, porque ela parece entender a

importância do papel do professor como mediador, no entanto, não demostra tanta

habilidade na hora de trabalhar com a indisciplina. Talvez a não-vivência, durante sua

própria formação, do exercício da autonomia. tenha influenciado diretamente nessa

dificuldade, já que não é fácil concretizar, na prática, uma experiência que não foi

vivenciada. Seria interessante para Emília um espaço onde houvesse a oportunidade dela

refletir sobre sua prática, onde pudesse parar para pensar em suas ações e confrontá-Ias

com sua visão teórica do problema.

Carla mostrou a necessidade de as professoras remeterem às regras estabeleci das

para que elas não caíssem no esquecimento. Ela disse que, na medida do possível,

retomava algumas regras, mas que era muito dificil acontecer isso. Realmente, nos três

meses de observação, Cada só remeteu ao quadro de regras de uma forma geral, dizendo

que não adiantava elas estarem escritas se nào fossem cumpridas.

Já Gardênia só remeteu às regras uma vez e foi justamente para dizer que os alunos

não haviam cumprido as' regras, pois não estavam respeitando o professor, não estavam

prestando a atenção e isso iria refletir nas notas deles (sanção expiatória). Um dos alunos

pediu permissão para sair da sala e Gardênia disse: hoje eu lÔ de bom humor, pode ir,

como se as regras dependessem do humor da professora e não de acordos estabelecidos.

Gardênia utilizava sua autoridade para cobrar suas próprias regras: na minha aula, eu não

vou permitir ir ao banheiro; ei, não é assim não, 'professora, eu posso sair? '; quando eu

entrar, dou um tempo de 5 minutos para entrar (os alunos perguntaram por que, Gardênia

responde: porque eu quero, porque não pode. Aqui Gardênia não explicou a razão de sua
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atitude, demonstrando uma superioridade de poder em relação aos alunos. Ela é, portanto,

a autoridade suprema que dita e cobra as regras.

Ana remeteu algumas vezes às regras de convivência em sala, mas de acordo com

ela, regras podem ser trabalhadas em outros momentos, inclusive em atividade proposta em

sala, como ela dá um exemplo:

... a partir dessas regras que a Emilia trabalhou, nós estávamos na época

lendo o livro 'Passarinhos e Gaviões', onde os gaviões queriam mandar na

floresta; eram só passarinhos na floresta, eles voavam por cima e olhavam

aquela maravilhosa água limpida, e um belo dia eles transgrediram aquela

regra, porque eles tinham até um determinado limite para voar, aí eles

desceram (...); de acordo com as necessidade deles, gaviões, os passarinhos

iam ser servos dos gaviões; e a partir disso, desse livro, e essa regras que

eles tinham criado na sala, a gente resolveu fazer um júri, advogado de

defesa dos gaviões, do passarinho, o corpo de jurados, o juiz e justamente

aplicar as regras dos homens, que eram aquelas que esta ..•.am pregadas na

parede, que eles tinham criado, fazer um paralelo com as regras dos

gaviões; a gente viu que é igual; aí foi que eles trabalharam a segunda

parte, onde eles iam criar umas regras onde passarinhos e gaviões vivessem

em harmonia, quer dizer, onde os homens vivessem em harmonia; mas de

repente, no meio daquelas regras harmônicas, surgiu uma de interesse

particular, porque o homem vive em sociedade, mas é um ser

individualizado também; se ele tem o poder de construir regras, sempre vai

ter uma, é tendencioso (...); a gente discutiu exatamente isso, que as regras

são comunitárias, elas servem para um grupo social, mas no meio dessas

regras, sempre tem lima que beneficia mais a um do que a outro, aí foi

quando a P. trouxe a constituição e a gente leu alguma coisa da

constituição, que, em outras palavras, era aquilo que a gente leu no livro.

3. 3. 3 O que as Professoras Pensam do Contrato de Convivência

o que se refere à terceira questão (o que as professoras pensam do contrato de

convivência estabelecido entre professora e alunos?), todos as professoras afirmaram achar
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interessante a proposta de trabalho de elaboração das regras em sala de aula, até mesmo

Beatriz e Gardênia, que não sabiam da realização desse tipo de trabalho na escola.

Gardênia considerou importante a elaboração conjunta das regras de sala porque o

aluno

elabora, não vem uma coisa de cima para baixo, então, ele mesmo

elaborou, ele mesmo tem o propósito de cumprir (...); ele fica mais

responsável, diferente da E. chegar lá e dizer assim 'oh, gente, as regras de

vocês são essas aqui', dá uma idéia de você tá obrigando; eles mesmos que

fizeram, dentro da realidade que eles vêm da sala deles.

Gardênia afirmou tentar remeter, sempre que podia, às regras de sala quando alguém a

descumpria, mas que era dificil manter essa postura até o final do ano.

Ela entende que o professor pode ajudar as crianças a compreenderem os sentido

das regras tentando cumprir as regras estabelecidas:

... assumir um compromisso, tentar cumpri-lo; na sala tem um cartaz,

sempre quando alguém infligia aquilo ali, eu voltava e lia, 'vocês

lembram?', mas nem toda vez a gente consegue voltar, às vezes, na própria

sala de aula, a gente já tá tão condicionado a seguir aquilo ali, que já fica

nas entrelinhas.

Não existiu, na prática pedagógica de Débora, espaço para o trabalho dessas

questões morais, principalmente no que diz respeito à construção de regras que façam parte

da realidade mais próxima dos alunos, apesar de que ela afirmou ter tido experiência de

avaliações feitas pelos próprios alunos em outra repartição de ensino:

... lá no centro de línguas a gente utiliza uma coisa que é interessante, a

gente põe o nome dos alunos, e tem umas cores que eles colocam, por

exemplo, amarelo, ele tem que parar, verde, ele pode continuar, a maneira

que ele se comporta em sala de aula, então ele mesmo faz a avaliação

diária dele, a cada aula, o aluno faz uma avaliação, o vermelho, é que tá

numa situação dificil, tem que melhorar, e isso lá funciona, com 32 a/unos,

a gente poderia ver a possibilidade de fazer isso.

Débora justificou sua não-inserção no trabalho com as regras argumentando a falta

de orientação, e até mesmo determinação da Coordenação, como se estivesse esperando

uma ordem vinda de cima para regular sua prática pedagógica, o que vai de encontro à

proposta de se trabalhar a autonomia moral na escola:
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... ela não passou isso pra mim em relação às regras (...); mas não teve

orientação estilo Coordenação - Emilia, ter dito 'Débora, nós estamos

trabalhando aqui com essas regras' r ..); eu não fui orientada que eu tinha

que trabalhar com essas regras, eu até achei interessante as regras em sala

de aula.

No entanto, Débora já começou a pensar em como trabalhar isso no próximo ano:

... a gente pode pensar, pro próximo semestre, fazer uma elaboração já começando com

essas regras. Essa reflexão de Débora pode ser atribuída ao momento proporcionado pela

entrevista individual de explicitação, em que, ao confrontar sua idéia de dar ensejo à

participação dos alunos nas regras com o que era, na realidade, sua a prática em sala de

aula (anexo IV, Débora, questão 2), ela passou a perceber como poderia melhorar para ser

coerente com o que pensava.

Como as regras construídas no imcio do ano pelos aluno e pela professora de

Estudos Sociais não estavam mais afixadas na parede antes mesmo de terminar o primeiro

semestre, foi questionada, na entrevista coletiva de explicitação (anexo III, questão 10), a

importância delas e se haviam sida bem exploradas durante o ano. Carla justificou que o

cartaz, contendo as regras, todo ano caía e ia para o lixo, mas já pensou em uma solução

para o próximo ano: todo ano ela desaparece, sabe o que acontecer, é que cai e, do cair,

vai pro lixo, isso aí a gente poderia até, para o próximo ano, anotar, caiu, faz de novo

porque sempre acontece isso.

Gardênia revelou em seu discurso que era de fundamental importância que as regras

definidas em sala fossem afixadas na parede para servirem como lembrete para os alunos e

para o próprio professor:

... quando estava lá (referindo-se às regras), eu realmente trabalhava, eu

via, quando desapareceu, eu acho que eu não trabalhei; alguns momentos

que eu lembrava, mas dizer que eu trabalhei constantemente, eu não

trabalhei (...); pra mim era importante estar, eu posso me lembrar, mas

eles; e posso até nem me lembrar porque tem coisas que a gente esquece. Já

Ana e Emília acham que não é tão importante que as regras estejam escritas

porque elas se tomam implícitas para os alunos: eu acho que ela perde a

coisa física que você tá vendo, mas ela fica guardada em você (...), na casa

dela não tem regras escritas pra ela tá lembrando toda a hora, e no

entanto, ela sabe, porque ela vivencia aquela prática que passa a fazer
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parte do cotidiano dela (Emilia); mas depois que desapareceu (referindo-se

às regras), você já tinha trabalhado (Ana).

Jà Carla achou importante a presença das regras, mas disse que dava para trabalhar

se não estivessem presente: seria até importante ela tá sempre ali, porque de repente,

talvez tornasse mais comum dá uma olhada e ver a regra, mas eu acho que isso é

trabalhado ao longo do ano, mesmo sem ela lá lá.

Fernanda considerou interessante a experiência das regras de sala elaboradas em

conjunto pela professora de Estudos Sociais e os alunos da 43 série, mas muito mais pela

facilidade de cobranças posteriores que ela possibilita do que mesmo pelo que ela

representa no desenvolvimento da autonomia dos alunos, acreditando que a obediência às

regras depende menos do contrato estabelecido e mais da conscientização dos alunos do

que é certo e errado, conscientização esta que deveria ser feita, segundo ela, desde as

primeiras séries: eu acho legal, interessante, até mesmo porque, para a gente, fica fácil de

cobrar quando eles pisam na bola, porque eles fizeram as regras e não cumprem. Isso

ocorre, na realidade porque Fernanda acha que essas regras, mesmo tendo sidas elaboradas

pelas próprias crianças, não tem influência se não forem incutidas nas crianças desde

pequenas:

... elas influenciariam não muito, acho que influenciariam um pouco, mas,

pela questão da conscientização, acho que ela só iria valer, de fato, se

aquilo tivesse sido incutido na cabeça das crianças que aquilo é o errado e

aquilo é o certo (..); eu acredito também que devem ser trabalhadas desde

as primeiras séries (...); acho que nesse caso influenciaria mais, melhor,

com mais qualidade, mais conscientização.

Mas como 'incutir' na cabeça das crianças a necessidades de obediência às regras,

se a consciência das regras é, segundo Piaget, posterior à sua prática? Não é suficiente para

a criança dizer o que é certo e errado, é preciso que ela vivencie, na prática, modelos e

regras que guiarão sua conduta. Neste sentido, o contrato de convivência, denominado pela

professora de Estudos Sociais de "regras de sala", é um passo importante para que a

criança compreenda os limites e as regras como algo necessário a uma convivência

saudável e veja-as não como imposição (porque o adulto quer), mas como algo que parte

da vontade de todos os membros da sala. Isso mostra que Fernanda não tem conhecimento

do referencial teórico em questão. Mais uma vez percebemos a ausência do domínio de
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uma teoria que norteie uma postura favorável da professora frente à construção da

autonomia dos alunos como proposta de educação moral.

Na entrevista coletiva de explicitação, Femanda, talvez por influência do debate e

das discussões emergi das em tomo do assunto com os colegas, demonstrou compreender a

importância da vivência de regras elaboradas pelos próprios alunos e disse como o

professor podeia trabalhar para que os alunos compreendessem o sentido das regras:

... acho que só a gente vivenciando mesmo, acho que nesses momentos que

a gente coloca os meninos pra darem uma aula, e de repente eles mesmos

sentirem que aquelas regras que eles mesmos elaboraram, estão sendo

quebradas pelos colegas, eu acho que é uma forma deles vivenciarem e

compreenderem, só que é uma coisa que deve ser trabalhada cedo, porque

o que acontece aqui, pelo menos pelo que eu sinto, não com todos alunos,

porque a gente tem cabeças diversas, mas o que acontece com muitos

alunos, eles elaboram as normas bonitinhas no papel, pronto a gente fez

hoje efica pregado na parede e pronto.

Ao avaliar o contrato de convivência estabelecido na 43 série, até mesmo porque,

como foi visto, Fernanda não acreditava na sua influência, ela não se via muito implicada

em uma melhor organização entre as próprias professoras para que as regras fossem mais

bem trabalhadas. É como se cada um fizesse sua parte independente do outro: ela (se

referindo à Emília) fica com a parte mais complicada porque ela vai ter que questionar

com os meninos se tá tudofuncionando 0/1 não e osprofessores colocam emprática.

Teoricamente, apesar das diferentes formas de trabalhar, as professoras deveriam se

integrar na tentativa de levar adiante a participação dos alunos nas decisões em sala de

aula, o que, infelizmente, não acontece na prática. Se as professoras não reconhecerem

isso, realmente haverá dificuldades na realização dessa integração e, conseqüentemente, no

desenvolvimento de um trabalho de maior densidade no que se refere à exploração do

contrato de convivência.

Apesar de ter achado a elaboração das regras de sala uma atividade interessante,

pOIS os alunos passariam a ter participação, Débora, em nenhum dos momentos

observados, utilizou as regras como referência para o comportamento de todos. De fato, ela

compreende o papel do professor como orientador do grupo e não como um ditador:

os alunos é como uma comunidade, você não pode chegar

autoritariamente e dizer 'as regras são estas', como se eu estabelecesse dez
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regras, você não pode falar, não pode conversar, não pode sentar, então eu

estaria impondo essas regras (..); então, eu acho importante o processo

participativo da turma, então, o professor não é um ditador, ele é um

orientador, se ele é um orientador, ele tem que conhecer o grupo, a partir

do momento que ele conhecer o gnlpO, identificar aquilo que os alunos

precisam, fica mais fácil pra ele elaborar essas regras.

No entanto, como vimos, ela não aplica essa idéia na prática.

Carla acredita que as regras elaboradas pela turma, junto com a professora de

Estudos Sociais, são muito rígidas porque eles, os alunos, se cobram muito e acabam por

não cumpri-Ias. Ela acha que as regras não são cumpridas porque elas caem muitas vezes

no esquecimento: na minha opinião, talvez se ela fosse sempre retomada, cada mês, 'ah,

gente, as regras tão sendo cumpridas? " talvez elas fossem mais lembradas e talvez até

modificadas.

De fato, Carla tem razão quando afirmou que em sua maioria as crianças são rígidas

em relação às regras que elas mesmas acabam por não cumprir, mas isso ocorre justamente

porque elas ainda não ultrapassaram totalmente o estágio da heteronomia, no qual as regras

são sagradas (daí por que essas crianças reproduzem as regras dos adultos), mas pelo fato

de atenderem aos seus próprios interesses (porque a criança ainda não superou o seu

egocentrismo), elas só obedecerão às regras quando estas forem convertidas em benefícios

próprios.

O que fazer neste caso, então') Deixar a criança presa em seu egocentrismo? É claro

que não. Carla apontou uma saída bastante razoável para este problema: questionar, de

repente 'será que vocês não foram milito duros nesse aspecto, vamos fazer uma coisa mais

flexível, já que a/é as leis são super flexíveis. porque não as regras também não serem?

Carla compreende, portanto, que as regras devem não só ser lembradas, o que não é

tão simples para o professor que tem que dar conta de seu conteúdo

(.. se não forem lembradas frequentemente, se perdem, porque também eu

acho que às vezes a gente peca pelo tempo, não é aquela coisa - lá ali, eu

vau olhar - é porque o ano, apesar de parecer grande, ele é muito pequeno,

as coisas correm muito na escola, é muito dinâmico, então, às vezes, você

mesmo esquece de lembrar, mas cada um tem seu conteúdo que a regra,

mesmo não tando ali no papel, mas em situações na sala de aula, ela

acontece, elafica viva, mas não dá pra você tá lembrando todo o tempo);
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elas também devem ser questionadas com os alunos.

Ana pôs na berlinda o aspecto prático do contrato de convivência: é muito

complicado esse jogo de regras, porque elas são muito bonitinhas, mas elas nem sempre

são cumpridas. Logo adiante ela disse: eu até falo é muito 'olha as regras '. Na realidade,

ela compreende essas regras como um ponto de partida:

... aquelas regras iriam ser colocadas como um ponto de partida pra se

trabalhar algum questionamento, por exemplo, surge um problema na sala,

onde a gente vai ter que parar, vai discutir aquele problema, uma questão

ética, problema de desrespeito, ao mesmo tempo que a gente lá

trabalhando, como foi um dos itens que ela colocou, respeitar o outro,

então indiretamente, faz parte de uma regra.

É preciso saber trabalhar com esse tipo de contrato, não basta dizer para as crianças

'olha o contrato!', a criança tem que, antes de mais nada, compreender o que significa esse

contrato, a dimensão que ele representa para suas ações e as de seus colegas; ela tem que o

vêr como algo sério, que exige algumas deliberações quando não é cumprido por uma das

partes, e não é, muito menos, algo que se trabalha no início e é esquecido no decorrer do

ano, porque vai perdendo a sua força e, conseqüentemente, a sua validade. Alguns

professores não perceberam a importância deste contrato no desenvolvimento moral de

seus alunos, apesar de a escola ter como proposta a formação de cidadãos democráticos e

autônomos.

Segundo Emília - a professora que elaborou as regras de sala com os alunos - a

construção das regras junto com os alunos facilita o trabalho em sala porque esse espaço é

criado conjuntamente:

... então, as regras, eu acho fundamental, justamente pra isso 'oh, foi a

gente que construiu, a gente vai ter que seguir para a harmonia do nosso

grupo, para o nosso grupo crescer, pra a gente crescer, também pra

condição de pessoa; facilita a vida prática deles, eles veiopercebendo que

pra tudo tem regra, em todo local que ele vá, no ambiente de escola, no

ambiente da família, no ambiente com o amigo, num jogo que ele tá

participando tem n regras que você não vai poder burlar, se não você vai

ficar desacreditado, você tem que seguir aquelas instruções pra você atingir

um objetivo.
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E essas regras, por não serem específicas de uma professora, podem ser trabalhadas pelas

demais: não tinha nenhuma regra ali específica de uma pessoa x, quem entrasse, com

certeza, taria vivenciando aquilo.

Como podemos perceber, não basta achar interessante a proposta de realizar um

trabalho de construção conjunta das regras de convivência com os alunos. É preciso que os

professores se proponham trabalhar nesse sentido, ou mesmo trabalhar de forma integrada

com a professora que iniciou tão bem este trabalho. Todo o trabalho que ela teve de

discutir com os alunos a importância das regras para uma boa convivência e escolher

aquelas que iriam guiar suas condutas se tomou uma fonte riquíssima de material a ser

trabalhado durante todo o ano, mas infelizmente ele perdeu um pouco de seu objetivo

quando o contrato foi, aos poucos, sendo esquecido.

A Escola Cooperativa apesar de ter, em seu projeto pedagógico, uma proposta de

construção de cidadãos autônomos a partir de uma vivência democrática, na prática ela é

concretizada apenas em parte, e por algumas professoras e supervisores, não sendo uma

realidade partilhada por todos.

3. 4. Disciplina

Neste tópico, procuraremos entender, em pnrneiro lugar, como a disciplina é

compreendida e trabalhada em sala de aula pelas professoras para posteriormente

identificar que tipo de sanção elas aplicam.

3.-1.1 Como a Disciplina Indisciplina é compreendida e trabalhada

A forma como o professor trabalha a disciplina tem estreita relação com o tipo de

relação estabeleci da com seus alunos e com a sua compreensão das regras. É no aspecto

disciplinar que as escolas mais pecam contra o desenvolvimento moral de seus alunos.

Infelizmente a escola aqui estudada não foge muito a essa regra. Mesmo Emília, que

elegeu a autonomia como um de seus objetivos na educação

(... acho que é quando eles são capazes de criar, de sair de determinados

tipos de situações problemas, e eu trabalho para isso, um dos meus

objetivos é criar pessoas autônomas, que elas sejam capazes de resolver
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problemas, que elas busquem soluções, que elas não sejam extremamente

dependentes, que elas sejam criativas),

teve dificuldades em manter um ambiente favorável a esta sem recorrer a atitudes

heterônomas, como mandar o aluno à orientadora educacional. Analisemos um pouco mais

essa afirmação.

Emília concebe a indisciplina como a quebra, por uma das partes, de um contrato

elaborado e aceito por um grupo, concepção esta que vai ao encontro da teoria

psicogenética: a gente criou as normas, a partir do momento que eu estou transgredindo

aquelas normas, eu não tou sendo coerente com que o grupo achou; eu acho que isso é

uma maneira de indisciplina. No entanto, ela atribuiu o desrespeito às regras à sociedade

e à família:

... a gente tem, aqui, plena certeza de que o pai e a mãe joga aqui no

colégio, inclusive para que agente tome conta do menino, então, eles vêm

sem regra nenhuma, sem limite nenhum estabelecido em casa, aí chega na

escola, encontra aquela série de coisas, ele não vai se adaptar àquilo, então

ele vai querer ir fora, não é todo mundo que vai cumprir com aquelas

normas, própria família, a sociedade (...); primeiro porque a gente vê os

próprios políticos transgredindo as regras, são pessoas que agente

supostamente deveria confiar, então se o Presidente tá fazendo o que tá

fazendo com opaís da gente, o menino tá vendo todo dia nojornal.

Emília afirmou que existe uma contradição entre a proposta de se trabalhar com

valores dentro da escola e a realidade vivenciada pelo aluno fora dela:

... então ele tá vivendo num mundo, ele lá vivendo numa coisa

completamente oposta em que foi criado (...); imagina você concorrer com

a televisão (...); a violência é banal, ela tá banalizada, quando, na

realidade, é uma agressão estúpida ao ser humano, mas ela é banalizada

pela televisão, pelo jornal.

Essa professora, apesar de achar esse conflito difícil de se resolver, encontrou a saída

numa relação mais humana com o aluno: mas eu acho a relação humana fundamental, se

você tem uma relação boa com o aluno, aí você consegue conquistá-lo até nisso, se você

conversarfora da sala de aula também.
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Emília também acredita que, nos casos de quebra de contrato e conflitos na sala de

aula, a solução é o diálogo e não a punição ou a transferência da responsabilidade do

problema a terceiros. Isso só seria feito em último caso:

... você botar pra fora não adianta, o problema permanece, continua, e ele

até teve raiva de mim porque eu não fui capaz de chegar pra conversar, a

gente não tá com problema?, o problema não é nosso", porque eu vou

transferir para terceiros, sem antes eu tentar solucionar?; então, eu

converso sempre com eles, vou conversando, VOll mostrando; então, a partir

do momento que não tá surtindo efeito, aí eu peço ajuda a uma outra

pessoa, e eu gosto sempre de estar presente.

No dia da construção das regras de sala, Emília verbalizou essa necessidade de,

num dado momento, encaminhar a pessoa que tenha descumprido as regras para a

orientadora educacional, problema que poderia ser resolvido dentro da própria sala, já que

foi ela quem esteve presente na elaboração dessas regras:

... a partir do momento que a gente sabe que lima pessoa insistentemente

não está cumprindo com lima regra ou com as regras que agente construiu

em conjunto, essa pessoa deverá ser encaminhada para a 5., que é

responsável pelo serviço de Orientação Educacional; não é à toa que a

gente ficou agora para construir essas regras não, a gente sentiu

necessidade para andar bem.

Emília justificou a interferência da orientadora educacional nesses casos porque,

segundo ela, a orientadora tem mais tempo disponível para trabalhar essas questões

referentes às regras:

... a orientadora educacional, no caso, ela toma conhecimento das regras

existentes, então, o professor, principalmente eu, só tenho três aulas com

eles, e no caso da orientação educacional, ela tá aqui diariamente, então,

ela tem acesso a essas regras, ela tem contato individual, contato coletivo

com eles, então, ela é um apoio, é um suporte também pro professor, num

caso desse eu acho até necessário, porque ela tem uma formação, é pra ter

lima formação em determinados tipos de coisas que eu não tenho ou outro

professor qualquer (...); o ideal seria esse, de o professor tá ali com o

aluno, mas você não tem tempo pra isso, é lima utopia você dizer que vai

fazer, você não consegue.
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Na entrevista coletiva de explicitação, as professoras concordaram com a posição

de Emília, no que se refere à participação da orientadora educacional nas questões

disciplinares:

... o professor, ele detecta, ele teta ajudar, mas tem momentos que eu acho

que um orientador tem que entrar. porque aí é um trabalho conjunto, o

professor, pelo fato dele tá convivendo mais, ele detecta o problema, mas

tem que ser compartilhado, tem a orientação, acho que, em último caso, o

diretor, porque fica aquela questão da autoridade ... (Cada); quando a gente

detecta um caso, por exemplo. se for só na minha aula, eu vou até assumir

aqui que o problema pode ser só meu, se a turma não se dá bem comigo,

então, o problema é meu, agora. se for conjunto, então eu acho que é

questão da turma, que deve, o colégio. a supervisão, a orientação,

trabalhar em conjunto com a professora (Gardênia); até mesmo porque

essas regras, a escola trabalha coletivamente, então, nada que é feito lia

sala de aula fa: parte apenas do professor e do aluno, nada, nada, nada,

então, tudo o orientador tá a par, a coordenadora, então, por que não elas

interferirem quando sefa: necessário", elas não são uma peça fora a parte

da nossa escola, então eu acho normal e necessária, senão não faria

sentido elas estarem aqui ... (Fernanda).

Carla foi além, dizendo que o papel da orientadora educacional não entrava

somente quando se detectava algum problema de indisciplina da sala, mas também na

realização de um trabalho que estivesse mais próximo dos alunos:

... a orientação, independe de eu detectar ou não o problema, normalmente

a sala de aula tem a questão do comportamento dos meninos, então, deveria

ser trabalhado com textos as diferenças, de vez em quando, ela entrar, pelo

menos uma l'e:: por semestre, porque é uma pessoa diferente, não é do

convivio deles, não lá todo o tempo em sala de aula, eu acho que surte

efeito.

Beatriz, apesar de ter dito que nunca existiu a quebra insistente de regras por parte

de qualquer um de seus alunos, reconheceu a possibilidade da orientadora educacional

interferir nesses casos, mas em conjunto com o professor:

na minha aula, até agora. não teve essa quebra de regras

insistentemente, mas tem que ter acompanhamento, o professor, ele pode

130



mediar, ele pode tentar conscientizar (...); se não tiver solução, tem que ter

uma pessoa, vai ter que ser encaminhado (...); você tentou de todas as

formas, você tentou tudo, não teve jeito, tem que ser encaminhado pra outra

pessoa. porque eu acho que tem gente especializada, o serviço de

Orientação Educacional é uma pessoa especializada, que pode resolver,

mas também ela não vai resolver só, ela e o aluno, ela tá vendo por outro

ângulo, aí tem que ser trabalhado o aluno, aí tem o professor, até alguns

alunos, não aquele negócio só o aluno e o orientador não.

Gardênia, ponderando as colocações na entrevista de explicitação, fez uma espécie

de avaliação da Orientação Educacional: esse trabalho de orientação aqui na Escola

Cooperativa, eu não vejo. em termos de disciplina, em termos de nota, não procura chegar

para o aluno e perguntar 'por quê você tirou essa nota?, não existe.

O conceito de indisciplina (quebra de um contrato) de Emília é coerente com a sua

idéia de sanção (diálogo e não punição), mas ela se encontra num impasse quando uma

regra é quebrada insistentemente. optando por chamar a orientadora educacional em vez de

pensar junto com os alunos na escolha de uma sanção pela via da reciprocidade.

Como podemos ver, não é tão simples trabalhar a indisciplina em sala de aula. O

professor tem que saber lidar com o aluno, ter um poder de improvisação para arrostar

situações inesperadas, considerando que tem que pensar e agir quase que automaticamente,

ou seja, no momento em que surge algum problema em sala, ele precisa pensar

rapidamente em soluções viáveis que respeitem a autonomia dos alunos, refletindo sempre,

e paralelo à sua atuação, sobre suas ações, norteando-se a partir de seus objetivos e

concepções. É o que Schon (1992) denominou de reflexão na ação.

No entanto, na maioria das vezes, o professor não se sente preparado para esse tipo

de atitude. esperando que outro interfira nos casos em que ele próprio se sente

incompetente para resolver. Ninguém melhor do que o professor, que lida diretamente com

os alunos e conhece melhor suas atitudes, pode tentar explorar esses conflitos na própria

sala. Esses momentos de desrespeito às regras por parte de um aluno devem ser levados à

toda a turma para que, juntos, decidam sobre os rumos e as providências a serem tomadas.

Desta forma, o professor estaria exercitando a autonomia de seus alunos, não só no que diz

respeito à elaboração das regras (o que não é suficiente) como também no poder de

deliberação.
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Ana entende que nem todo aluno que conversa é um aluno indisciplinado, porque a

disciplina não passa, segundo ela, só pelo comportamento, mas também pela

responsabilidade e compromisso do aluno de, por exemplo, trazer a tarefa, o material,

cumprir com a obrigação. Ela acredita que os alunos mais novos trabalham melhor com as

regras porque os mais velhos passam por uma fase de discordância:

o 00 o aluno chega a uma fase que ele é contestador por natureza, ele quer

contestar, às vezes, ele sabe que aquilo ali é um pau, mas ele quer

polemizar, então a criança, até uma certa idade, ela aceita mais, acho que

até uns 10, 11 anos ela aceita mais, depois não, depois ela começa a

querer, a descobrir por si, só que aquilo ali que foi, entre aspas, imposto,

não deixa de ser imposto, direitos e deveres não deixa de ser imposto, tá lá

marcado, você tem que cumprir, eu acho que é mais fácil trabalhar isso

com os menores.

Ana percebe essa fase de criticidade do adolescente como boa, apesar de nem

sempre saber lidar com isso. Ela afirmou procurar trabalhar os conflitos pela sensibilidade,

utilizando seu lado maternal, mas que nem sempre tem a resposta no momento que

precisa:

00. eu não posso chegar para uma pessoa e dizer como é que você faz neste

caso, quer dizer, eu ajo mais pela sensibilidade, aquela coisa, o meu lado

maternal, de tentar entender; agora, só que, como todo ser humano,

imperfeito, muitas vezes eu não sei lidar com a coisa, mas que com certeza

é lima coisa boa, só que tem que trabalhar essa contestação dele, pro lado

positivo, a crítica positiva, é isso que sempre falo pra eles, crítica negativa

todo mundo tem, acusar, dizer o problema, mas a solução nem todo mundo

tem.

Indisciplina, para Beatriz, é o aluno violento. Ela pressupõe maturidade, ou seja,

indisciplina é com os que já têm um grau de maturidade, chegar ao ponto de bater,

empurrar, botar o pé por maldade, por algum problema. Talvez o que Beatriz queira dizer

é que indisciplina implica invadir o espaço do outro sem respeitá-lo nos seus direitos de

integridade fisica. E a integridade moral? A quebra de um contrato entre pessoas que se

confiaram mutualmente não seria indisciplina?

Numa brincadeira em que os alunos deveriam se levantar ou se sentar de acordo

com o gesto do braço do professor, os alunos denunciaram prontamente quando um de
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seus colegas havia errado. Beatriz não estimulou, nesse momento, a delação, ou seja, a

denúncia entre os alunos, apenas pediu para que cada um utilizasse a consciência no jogo,

fato que proporcionou a cada aluno a reflexão sobre os seu atos, não por pressão da

autoridade, mas pelo respeito a todo o grupo.

Beatriz não se utilizou de argumentos autoritários na hora de trabalhar questões que

envolveram um redimensionamento das atitudes dos alunos. Certa ocasião, ela chamou a

atenção dos alunos pelo fato de estarem em cima da mesa de ping-pong, o que poderia

danificá-Ia. Um de seus alunos perguntou por que os alunos mais velhos podiam e eles não.

Beatriz tentou explicar que ela, como professora de primeira á quarta série, era responsável

pelos mais novos, não sendo questão de poder ou não subir na mesa. Este argumento é

plausível, à medida que Beatriz não pode ser responsável por atitudes de alunos que não

estejam sob a sua coordenação e que ela, sendo responsável apenas pelo grupo ali presente,

deveria manter claros os limites, até mesmo na hora da brincadeira. Beatriz poderia, aqui,

ter aproveitado o momento para trabalhar com seus alunos a preservação do material da

escola, que é de uso coletivo e beneficia a todos os alunos.

Disciplina, para Gardênia, é cumprir as tarefas propostas em sala. Ela não disse,

mas fica subentendido que quem propõe essas tarefas é a professora. Assim, uma aluna

inquieta, mas aplicada, para ela. não pode ser considerada indisciplinada. Gardênia afirmou

procurar demonstrar para os alunos indisciplinados, que não realizam as tarefas, que eles

são importantes para ela:

... então, esse a/uno é o importante, não é o que sabe, mas aquele

indisciplinado, que tem algum problema (..); a gente procura saber qual é

o problema, pede ajuda da coordenação, da mãe, do pai, e tentar ter essa

relação de amizade com eles.

Muitas das tentativas de Carla de fazer silêncio na sala foram em vão pois os

alunos não atendiam ao seu pedido; eu disse que não quero bilhete; por favor não me

obriguem a falar outra vez; gente, de novo eu tô pedindo para não fazerem barulho por

causa da chuva. Nem mesmo explicando a necessidade do silêncio, as crianças se calavam:

silêncio agora porque eu falei da importância da correção.

A prática parece confirmar a dificuldade de Carla de trabalhar com o aluno

indisciplinado, entendido por ela como aquele que não permite realizar determinada tarefa

em sala. Parece haver um conflito entre o pensamento da professora (o que ela acredita) e

como ele age na prática:
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às veres num momento desse, conflitante, que você tem que gritar, é

assim tão terrível, porque é como sefosse contra tudo o que você pensa, por

exemplo, no ano passado, agente teve uma turma aqui à tarde, que tinha

mamemos que eu tinha vontade de desistir, porque eram turmas que eu não

me comportava como eu gosto de me comportar, era aqueles alunos que só

entendiam a linguagem de você falar alto, de você tirar da sala, é uma

coisa super difícil esses momentos porque você tem que agir diferente do

que \'ocêpensa.

Carla afirmou que nesses momentos em que é obrigada a agir de uma forma

diferente do que pensa, ela se sente mal (eu me sinto mal). Para Cada, esses momentos de

rispidez são algumas vezes necessários, justificando até a necessidade de usar o poder, de

usar a nota como se fosse a única linguagem entendida pelos alunos, a quem, segundo ela,

falta a maturidade.

Esse controle através do uso do poder parece funcionar aparentemente porque os

alunos se sentem coagidos a obedecer, mas será que vale a pena pagar o preço do silêncio

com indivíduos amedrontados, que só obedecem por meio de ameaças e não a partir da

consciência de que pode ser o melhor para eles? Se, de acordo com o que Cada expressou,

sua dificuldade maior é trabalhar com adolescentes, porque estes são às vezes mais

rebeldes e criticos, é porque ela não está sabendo lidar com sujeitos autônomos que têm as

próprias opiniões. É interessante observar que Cada, apesar de suas dificuldades na prática

da sala de aula, conseguiu apontar estratégias para a solução de alguns destes problemas:

qual era a estratégia que eu usava, eu usava coisas que eles faziam ('ah! Eu vou pro

Fortal '); aí parecia que eu, é como se eles me vissem como um deles, aí eles prestavam

atenção na minha aula, você tem que saber usar o jogo. Cada apontou três estratégias para

lidar com a indisciplina: utilização de brincadeiras, o chamar a atenção do aluno e trazer a

Matemática para o dia-a-dia, mostrando a sua importância nas nossa vidas.

Débora pareceu ser um pouco contraditória em seu discurso porque reconhece a

importância da participação dos alunos nas regras de sala, mas compreende a indisciplina

como o desrespeito às regras do sistema escolar, e não como a quebra de um contrato

realizado entre colegas: é você não estar de acordo com as normas, seria de sentar,

assistir aula, de participar das brincadeiras. E, ao ser questionada sobre a origem dessas

normas, Débora respondeu prontamente:



... as normas seriam da escola, do sistema em si, porque você sabe que tem

todo um sistema; por exemplo, na escola, você sabe que o aluno tem que

chegar, tem que sentar, tem que prestar atenção às aula, tem que copiar as

matérias, tem que jazer as tarefas, se ele não faz isso, nós chamamos de

indisciplina;

demonstrando que as normas do sistema educacional estão ali para serem obedecidas.

Para lidar com a indisciplina em sala de aula, Débora entende que se deve fazer um

estudo de cada aluno para saber como trabalhar com ele. Ela apontou soluções como o

diálogo e o conhecimento do aluno, mas não descartou outras possibilidades mais

tradicionais quando essas soluções não "controlam os alunos", como separá-los, tirá-los de

sala, levá-los até a orientadora educacional:

... geralmente, eu procuro conhecer o aluno, conversar, depois separar, e,

em último caso, seria ler uma conversa com a coordenação; por exemplo,

você separa o aluno e não obteve resultado e não tem mais condição de

controlar aquele aluno, aí você leva o aluno para orientadora, pra ter um

acompanhamento.

Débora, nas aulas observadas, não havia encaminhado nenhum aluno para a

coordenadora, mas ela tinha dificuldade de acalmar a turma quando esta estava

"bagunçada". E como sua concepção de obediência às regras é heterônoma - a escola tem

as normas, em relação a horario, em relação a fardamento (i..); ele tem que cumprir as

normas, porque não vali aceitar um aluno sem camisa em sala de aula, sem tênis, sem

trazer o material didático, então entra a questão da disciplina -, o desrespeito às regras e a

indisciplina poderá ser trabalhado também de forma heterônoma. Mas isso não foi

observado nas aulas, talvez porque Débora só tinha uma aula por semana - e precisou faltar

alguns dias - ou porque ela realmente tem o hábito de dialogar com os alunos, procurando

compreender, em primeiro lugar, seus pontos de vista.

Fernanda considera como indisciplina a falta de participação, a passividade e a

insistência em atrapalhar a aula. Um aluno que já tem o discernimento do que pode e não

pode fazer e faz o que não deve é, segundo ela, um aluno indisciplinado.

Como podemos observar, o conceito da disciplina dessas professoras passa pelo

cumprimento, por parte dos alunos, das atividades exigi das por elas e pela participação

deles nas atividades coletivas. Não passa por suas cabeças (com exceção da de Emília) que

a indisciplina é uma forma de quebra de contrato, até mesmo porque não existiu a
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elaboração de nenhum contrato entre eles e os alunos, limitando essa percepção. Se não

existiu nenhum contrato de convivência entre esses professores e os alunos, a indisciplina,

ou seja, a recusa de realizar qualquer tipo de atividade, poderia ser compreendida como

uma recusa em aceitar a imposição de tarefas, até mesmo porque a criança, na idade de 9,

10 anos, já questiona a superioridade das decisões adultas e, talvez por isso mesmo,

algumas professoras encontrem dificuldades em lidar com crianças questionadoras e mais

autônomas e, por não terem segurança na forma de agir, acabam adotando sanções que não

condizem com um bom desenvolvimento moral das crianças.

3. -+. 2 Tipo de Sanção Utilizada pelos Professores

Mesmo sendo amigável com os alunos, Carla tem dificuldade de mantê-los em

silêncio. Chega um momento em que ela acaba por se utilizar de prêmios e punições

(sanção expiatória): a partir de hoje, Carla vai colocar um pontinho em quem fez a tarefa.

Em outro momento, Carla parou de tirar as dúvidas de alguns alunos e disse que daquele

jeito não dava (referindo-se ao barulho dos outros) e ameaçou passar, na aula seguinte,

uma atividade seguida da outra para não conversarem.

Apesar das tentativas e erros, Ana tem vontade de ver mudanças nas suas atitudes,

mas ainda se encontra presa a regras impostas. De alguma forma, ela utilizou ameaças de

sanções expiatórias do tipo: gente, eu acho que eu não quero mais vocês duas juntas nãos,

quem não tiver o livro amanhã vai ficar na S; não vai ficar aqui, eu não estou ameaçando,

eu só tou dizendo o que vai acontecer; além de aprovar o prêmio como forma de controlar

a irnpulsividade dos alunos.

Embora Ana não tenha encarado essa afirmação como uma ameaça-

... no momento pra mim não foi ameaça,foi, digamos assim, lima ordem que

eu tinha recebido de que quem não tivesse material, teria que sair de sala

pra conversar com a S., talvez o que eu quis demonstrar com isso foi mais

lima explicação que não era a Ana que estava ameaçando, mas todo um

planejamento

- a criança pode interpretar como ameaça, o que pode leva-Ias à tomada de atitudes

heterônomas.

Possivelmente elas acataram a ordem não porque se sentiram responsáveis, mas

porque se sentiram coagidas pela professora. Isso mostra mais uma vez a concepção
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heterônoma que Ana tem da regra: ele trabalhou as regras em sala, ele não as cumpre,

então tem que ser imposição pra ele. Ao mesmo tempo, Ana se postou como sendo ela a

amiga boazinha que os protege do Diretor: olha como eu sou boazinha, eu tenho uma

ordem e não estou cumprindo (referindo-se à exigência do diretor no que diz respeito à

cobrança do material escolar); incentivando, de forma não consciente, os alunos a não

respeitarem também seus compromissos.

Na sala de aula, quando questionadas por Ana a respeito do que poderia ser feito

quando alguém não respeita o limite do outro, uma das crianças respondeu - manda para a

supervisora - atitude esta que demonstra o quanto as crianças reproduzem os modelos

adultos de coerção.

Muito embora Ana tenha aberto um espaço para que os alunos dessem sugestões

sobre possíveis sanções, ela poderia ter explorado melhor essa questão em sala, na

tentativa de mostrar que decisões poderiam ser tomadas ali na própria sala, e que não

haveria necessidade de transpor os problemas de sala para a supervisora. Entretanto, Ana

compreende que as sanções estão sob o poder da orientadora educacional e não no acordo

professor-aluno; tanto é que, quando uma aluno perguntou com quantas observações o

aluno vai suspenso, Ana disse que quem vai decidir éS. (orientadora educacional).

Ana confessou que até mesmo para o adulto é muito dificil cumprir certas regras e,

às vezes, ele se pega transgredindo alguma lei, mas que ela, como professora, procurava

sempre remeter ao quadro de regras quando algum aluno as transgredia.

Ana tem consciência de que muitas vezes o discurso do professor não ocasiona

transformações nas atitudes dos alunos. Pelo menos foi o que ela afirmou na sua entrevista:

.._os alunos dizem 'ave-maria tia, lá se vem lu dizendo as mesmas coisas, já

ouvi isso não sei quantas vezes, todo professor diz isso, diz as mesmas

coisas em relação a direitos e deveres, você tem que respeitar os colegas,

você tem que ouvir o colega, você tem que ter metodologia, organização,

todo mundo diz a mesma coisa '; quer dizer, eles já estão carecas de saber,

são coisas que eles sempre ouvem, mas eles não sabem ainda trabalhar com

isso.

Parece que esse fato vem confirmar a tese de Piaget de que não adianta fazer belos

discursos para as crianças assimilarem as regras, mas somente através da experiência real

vivida por elas é que podem chegar à prática da autonomia e à consciência das regras.
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Fernanda não fez referência às regras elaboradas em sala de aula como tentativa de

trabalhar a indisciplina. Essa professora disse como trabalhava a indisciplina em sala:

... na sala de aula eu chamo a atenção várias vezes, quando tá

prejudicando, 'bora, pára, vamos parar?, olha, tá bom '; dou uma dura

neles na hora da aula, porque tá atrapalhando, e na hora, agente tem que

tentar contornar pra não prejudicar os outros; então, na hora dou a dura lá

mesmo, neles, e digo que vai ficar comigo e depois agente conversa pra

tentar resolver.

Entretanto, notamos nas observações que, quando Femanda "dava uma dura" nos

alunos, ela gritava, ameaçava utilizar punições, como ficar sem nota por não participarem

de uma atividade com a qual haviam se comprometido, e fazia ameaças verbais (solte isso

aí, se não eu taco na sua cabeça; M, pelo amor de Deus, depois acontece as coisas e sua

mãezinha vem dizer 'por que a minhafilhinha tirou nota baixa?).

Fernanda utilizou essas expressões porque achou que as crianças iriam entender que

era brincadeira:

... esse negócio 'ah menino, eu te dou um cascudo, isso eufalo brincando porque eu

sei que eles gostam da brincadeira, eu não vou dar cascudo no menino. então, assim,

eu falo pra impor, entre aspas, o que eu tô querendo, mas brincando com eles,

porque ele tem consciência de que eu não voufazer isso.

Sendo brincadeira, como os alunos iriam discriminar quando Fernanda estava brincando ou

estava falando sério? Será que ela não perderá a credibilidade quando estiver falando

sério? Essas perguntas põem em dúvida se as atitudes de Fernanda são ou não

compreendidas pelos alunos.

No entanto, talvez até sem consciência, Fernanda utilizou-se também da sanção por

via da reciprocidade, privando as crianças da coisa mal usada, dizendo que os alunos

haviam perdido a oportunidade de conversar baixinho com o colega e que, da próxima vez,

eles não iriam usufruir da liberdade que haviam tido.

A questão é que é complicado utilizar-se da sanção, mesmo que seja por via da

reciprocidade, se não foi estabelecido um acordo prévio com os alunos da forma como

deveria ser utilizada aquela liberdade, tomando-se dificil para o aluno fazer um paralelo

entre o que era exigido, as atitudes de fato e a sanção. Além disso, Femanda utilizou-se

também da sanção expiatória. O emprego da sanção por via da reciprocidade pode ter

perdido seus efeitos na criança quando a mesma professora utilizou a sanção expiatória.
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No entanto, para quem não tem o conhecimento teórico da proposta construtivista,

a atitude ora descrita, mesmo que seja por intuição, já significa um bom começo. Se essa

professora fosse questionada e trabalhada nesse aspecto, teria grande chances de

redimensionar sua prática em sala de aula.

De acordo com Fernanda, a utilização desses dois tipos de sanções depende do

aluno:

... às ve=es,as duas coisas (se referindo aos dois tipos de sanções), elas têm

resultados, dependendo em quem vai ser aplicada (..); a gente já sabe que

Temalguns alunos, por exemplo, a R. e a M, esse tipo de brincadeira com

elas não funciona porque elas não encarariam como se fosse uma

brincadeira, elas achariam que·é uma agressão, mas outros, tem um aluno

meu da 2Q
• série, ele começa a rir por causa disso, então, se eu chegasse e

dissesse pra ele 'será que lá certo você estar com essa chave na mão?', eu

não ia me sentir bem em conversar com ele dessejeito.

Fernanda parece não entender que os esforços do professor na busca do

desenvolvimento moral das crianças devem ocorrer independentemente do tipo de aluno

que se tem em sala. Não é agindo de forma discriminada com os alunos que ela obterá

êxito nos seus objetivos, mas justamente aplicando o mesmo tipo de sanção (sanção por via

da reciprocidade), a qual os alunos sintam como justa e igual para todos. Se a prática em

sala de aula é utilizar os dois tipos de sanção, como os alunos perceberão a diferença entre

os dois tipos") Como irão valorizar a coletividade quando o elo de solidariedade for

rompido? No plano prático, a utilização das duas sanções cria, na criança, uma confusão e

dificulta a compreensão da dimensão das faltas individuais para o coletivo.

Mesmo acreditando que o segundo tipo de sanção é o melhor, Fernanda não excluiu

a possibilidade de trabalhar com o primeiro, o que mostra que ela não. tem uma opção

firme por um dos dois, mas trabalha, basicamente com a que acha que vai funcionar no

momento:

... eu acho que a segunda é melhor, mas se ainda persistir, a primeira vai

entrar em açào, assim, eu faria isso, eu ia falar, mas se não desse certo,

qual seria a outra opção que eu tinha?, falar de novo?; então, aí teria que

separar, vir pra perto de mim, e explicar porquê ele estaria naquela

posição.
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Essa é uma das maiores dificuldades de levar adiante uma proposta séria de

trabalho com base no desenvolvimento moral das crianças, pois as professoras estão mais

preocupadas com o que irá sanar o seu problema, não vislumbrando as contribuições

futuras de se trabalhar com a proposta de alunos mais questionadores, autônomos, capazes

de cooperar entre si.

Na entrevista coletiva de explicitação, algumas professoras entenderam como

naturais a aplicação desses dois tipos de sanção, não havendo uma opção por nenhum

deles. Carla, por exemplo, disse que o primeiro tipo de sanção às vezes é inevitável:

... eu faço muito isso, não é nem uma sanção, no meu caso eu puxo, os meus

objetivos são: tiro ele daquele grupo, aí ele vai prestando atenção, ele

prestando atenção, pra mim conseguiu, funciona (..); teoricamente era pra

você não levar, mas é inevitável, tem momentos que sua paciência tá menor,

naquele dia você não tá bem, qualquer coisinha se toma grande.

Gardênia também revelou sua dificuldade de relevar a sanção expiatória: eu sou

muito sujeita a essa situação, tem vez que eu chego muito estressada, mas eu tenho que

esquecer, colocar pra trás, mas nem sempre acontece.

Ao questionarmos o grupo se a forma como o professor trabalha em sala depende

do humor dele, Ana respondeu: você não pode fugir a isso não, o professor como humano,

com todos os problemas passíveis de acontecer, infelizmente a máscara de palhaço 110

meio da sala não funciona não. Ana pareceu um pouco indignada com as exigências que a

escola ou a sociedade cobram do professor, como se ele fosse o culpado das coisas que não

dão certo ou como se ele não tivesse o direito de ter problemas que possam interferir no

exercício de sua profissão.

De fato, exige-se muito do professor. Não podemos retirar o direito que ele tem de

ter seus problemas ou até mesmo de 'errar', contanto que ele esteja consciente de sua

situação, que não venha prejudicar a aprendizagem do aluno e que ele tente trabalhar suas

dificuldades.

Ao demonstrar sua posição sobre os dois tipos de sanção utilizados por Fernanda,

Beatriz mostrou uma saída, sem precisar utilizar-se da punição:

... convencer o aluno que ele tá prejudicando o grupo (..); quando eu vejo

que o aluno tá conversando demais, eu sou uma que me calo, fico calada na

minha, os alunos já percebem que alguém está atrapalhando a aula, até o

próprio que tá lá conversando, diz assim 'o que foi que aconteceu', 'não, é
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tu que tá conversando', 'oh, desculpe, pode continuar', e toda vida que eu

faço, deu certo, funciona, há conscientização dessa forma que eu faço.

Em vez de gritar ou brigar com o aluno, Beatriz procurava fazer com que o grupo

percebesse o momento em que alguém estava atrapalhando, para que eles mesmos

cobrassem do colega a atenção na aula, o respeito pelo professor e por eles mesmos.

Assim, Beatriz não assumiu a figura da autoridade única, dividindo essa responsabilidade

com os alunos da sala.

No entanto, apesar de seus avanços na compreeção do ponto de vista dos alunos e

na sua participação na coordenação de atividades em sala, ela ainda utilizava o esquema de

prêmios, não para o aluno "bem comportado", mas para o grupo que vencia a competição.

Certo dia ela esqueceu-se do prêmio que havia prometido na aula anterior e os

alunos cobraram. A falta de compromisso de sua palavra, mesmo que não tenha sido algo

tão relevante, e mesmo que ela tenha tentado mostrar para os alunos que o melhor prêmio é

o intuito de estar participando - (...) eu já tentei colocar que o que interessa é a

participação deles (..) não adiantaria eu prometer, prometer toda vida um prêmio e nunca

cumprir - pode levar os alunos a perder a confiança na professora e a não acreditar mais

em suas promessas, ou até mesmo perder o estímulo de realizar atividades propostas por

esta. A complicação em utilizar prêmios está também no fato de que estas acabam se

tomando o único objetivo do jogo, deixando de lado a cooperação e o respeito entre os

grupos.

Gardênia manteve uma postura autoritária dentro de sala de aula, utilizando-se

freqüentemente de sanções expiatórias:

... vai ficar assim até o final da aula (quando uma aluna mostra a mão suja);

eu VOlt acabar, na minha aula, com esse negócio de beber água e ir ao

banheiro; olha, terminar a aula, agente vai ficar aqui, a sala toda; quando

tocar, ninguém vai sair (os alunos perguntam por que e C. reponde: porque

quero); quem não trouxer as atividades vai perdendo os pontos; se tu ficar

mais em pé, M, eu vou te deixar duas horas em pé aqui, amanhã, eu não

estou brincando; VOlt separar vocês que estão conversando.

Ela marcou na lista de frequência quem não havia levado a tarefa, tomou a "jujuba"

de um aluno que estava em pé (afinal, o que relação tem a bala com o fato do aluno estar

de pé?), ameaçou tomar as figurinhas das meninas que estavam conversando, como havia

feito com a outra turma.
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Nos momentos de quebra insistente das regras pelo aluno, quando parecia chegar o

limite de algumas das professoras, ele era encaminhado para a orientadora educacional.

Outras, apesar de se irritarem um pouco, não perdiam a perspectiva de aproveitar esses

momentos para trabalhá-los:

... quando você tá bem, você tá legal, você não vai relevar tanto como num

dia que você tá péssimo e o carafica enchendo o saco, você tem vontade de

estrangular (Ana); insistentemente, na mesma aula, o sentimento de raiva

naturalmente vai surgir (Ernilia); tem vezes que os meninos burlam lima

regra e você consegue conversar, tem dia que você consegue achar ruim

aquela regra, mas 'espere ai, eu posso aproveitar esse momento para

trabalhar os meninos " então, um sentimento de ajuda, talvez; tem dias que

você tem muita raiva (CarIa).

Se é dificil para Emília pensar em sanções por via da reciprocidade, imagme-se

para as demais professoras que não têm a prática de elaborar regras que orientem as

condutas de alunos e professores em sala de aula? Apesar de todos os avanços já

registrados - como uma relação mais aberta entre professoras e alunos e a preocupação

com a formação de sujeitos mais críticos capazes de construir os próprios pensamentos - a

escola não conseguiu se libertar totalmente das sanções expiatórias, que vão justamente

contra a proposta de construção da autonomia de seus alunos.

De acordo com a supervisora da 13 à 43 série, a disciplina é trabalhada, desde que a

escola foi iniciada, a partir das regras de sala, inclusive na pré-escola. Houve uma palestra,

em 1996, sobre Educação Moral, ministrada pela orientadora educacional, que orientou as

professoras como trabalhar em sala.

Hoje, com um quadro de professoras renovado, não há um investimento que vise a

capacitar melhor os docentes para trabalharem essa proposta de educação moral. Além

dessa dificuldade das professoras, essa supervisora acredita que a perspectiva de se

trabalhar questões morais não funciona muito bem na 4a série porque as professoras estão

mais preocupadas com suas disciplinas: na 4a série, eu acho que nãofunciona direito como

deveria ser (...), o interesse do professor da 4a série é dar sua disciplina. Já até a 3a série,

pelo fato de ser apenas uma professora, existe mais tempo e disponibilidade para realizar

esse tipo de trabalho.

Essa supervisora resume bem a perspectiva da escola em relação ao trabalho da

disciplina:
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... eu acho que a gente não vai educar os alunos, não vai conseguir a

disciplina, com autoritarismo: acho que, através mesmo da conversa, da

discussão; isso a gente já, diria, caminhamos umpouco em relação a outras

escolas; estamos 110 caminho, falta muito pra a gente chegar no ideal.

Trataremos, agora, de algumas conclusões ensejadas por essa investigação através

dos instrumentos de pesquisa e da análise desses resultados.
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CONCLUSÕES

Percebemos aqui grande conquista da Escola Cooperativa na abertura de espaços

para a realização de trabalhos em grupo, que são, na maioria das vezes, negligenciados por

muitas escolas. tradicionais. Nessas últimas, mesmo que proporcionem atividades em

grupo, são raras as professoras que têm consciência da importância da cooperação entre as

crianças e entre elas e a professora, pois, muitas vezes, intervêm para tomar decisões pelos

alunos, em vez de deixá-Ios resolver os próprios conflitos. É comum professoras apartarem

brigas de alunos e procuraram um culpado, o que reforça a heteronomia da criança, que

nunca quer assumir a culpa com medo da punição que poderá advir, em vez de pedirem

para que eles entrem num acordo.

É claro que atitudes como a de Emília - de abrir espaço para que seus alunos

desenvolvam a capacidade de elaborar regras e o compromisso de cumpri-Ias e fazer com

que os alunos busquem, eles mesmos, respostas para suas dúvidas - são dificeis de realizar

porque, muitas vezes, a professora não está preparada, seja pelo pouco conhecimento

teórico da repercussão desse tipo de atitude no desenvolvimento moral infantil (falha

cognitiva da professora), seja porque a própria professora não vivenciou esse tipo de

experiência na sua história de escolarização e na sua formação (formação deficiente), seja

porque é mais cômodo e menos trabalhoso ser autoritário e determinar de antemão o que

seus alunos devem fazer, eliminando qualquer conflito que venha a perturbar a sua "paz de

espírito" (defasagem entre teoria e prática).

A proposta pedagógica da Escola Cooperativa é boa, aproxima-se da teoria

piagetiana, mas sua prática não é fundamentada nela, pelo menos no que diz respeito ao

trabalho com a moralidade. A teoria piagetiana acerca da moralidade pode orientar

teoricamente os princípios norteadores da escola, mas não está conseguindo orientar sua

prática. Os avanços e retrocessos obtidos nessa perspectiva demonstram que a maioria das

professoras trabalham apenas com a intuição, sem um conhecimento teórico mais

aprofundado sobre os aspectos do desenvolvimento moral. Isso pode ser observado a partir

da análise das quatro categorias apresentadas: cooperação, respeito mútuo, regras,

disciplina.

Essas quatro categorias estão intimamente ligadas entre si e foram estudadas

separadamente apenas para efeito didático. Um professor que, por exemplo, vislumbra °
desenvolvimento moral de seus alunos, mantém com estes uma relação em que prevaleça o
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respeito mútuo, proporciona um ambiente de troca, onde os colegas cooperem entre si, abre

espaço para que seus alunos exerçam direitos de decisão nas determinações em sala de aula

e na escola, e procura trabalhar a disciplina de forma coerente com a sua proposta de

trabalho, ou seja, busca, ao máximo, não aplicar sanção do tipo expiatória, mas sim fazer

com que seus alunos compreendam o significado de sua falta a partir das sanções por via

da reciprocidade.

Com certeza essa não é uma tarefa muito fácil, e o professor também tem o direito

de 'errar'. Entretanto, 'errar', estando consciente de sua proposta pedagógica é bem

diferente de 'errar' por falta de conhecimento ou opção, porque, no primeiro caso, existe

maior possibilidade de ele fazer uma reflexão crítica de sua ação e, a partir daí, reordenar

esta ação conforme sua proposta de trabalho. No segundo caso, essa possibilidade é mais

remota porque não existe um parâmetro para guiar suas ações ou mesmo para avaliá-Ias,

correndo-se o risco de se estar sempre agindo intuitivamente.

Não estamos negligenciando o potencial intuitivo do professor e o importante papel

na sua prática pedagógica, estamos apenas tendo o cuidado de não esquecer da importância

da bagagem teórica, imprescindível para uma atuação mais consistente por parte do

profissional de educação. Afinal, a reflexão baseia-se, segundo Alarcão (1996), no

pensamento, em atitudes de questionamento e curiosidade, na busca da verdade e da

justiça, tendo a teoria um papel essencial nessa busca. A reflexão, por ser um processo

simultaneamente lógico e psicológico, combina a racionalidade da lógica investigativa com

a irracional idade da intuição, une cognição e afetividade num ato especifico do ser humano

(idem, ibdem: 175).

Vejamos, então, como as quatro categorias da pesquisa se manifestaram nas

professoras investigadas.

No tocante à cooperação, apesar de nem todas as professoras proporcionarem aos

seus alunos um ambiente de troca, onde seja exercitada a cooperação, foi unânime a

consideração do comportamento cooperativo como um fator contribuinte para o

desenvolvimento do aluno. As professoras que tentaram aprofundar a cooperação entre os

colegas através da realização de trabalhos em grupos e da partilha de material, encontraram

algumas dificuldades por parte dos alunos, que se recusavam negociar o material. Nesses

momentos é importante que o professor trabalhe as crianças em grupo, fazendo-as

compreender que um membro do grupo depende do outro e só terá sucesso se compartilhar

o material e as idéias de forma integrada. É claro que a atitude de troca do aluno deve ser
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espontânea, mas a professora não pode esperar só por ela; nem basta também esperar que

apenas apelos verbais, apesar de também serem importantes, surtam algum efeito.

É preciso que os alunos vivenciem, na prática, essa cooperação, mesmo que no

início eles não demonstrem nenhum sinal de solidariedade para com os colegas. E aqui

reafirmamos a idéia de Piaget (1996) de que os educadores não devem falar de moral se

não a propósito de experiências vividas pelas crianças. O ensinamento moral deve vir

depois e não antes da experiência vivida, constituindo-se como uma resposta a uma

questão prévia da criança.

A professora deve fazer um acordo com os alunos de que o material trazido passa a

ser não mais individual, mas coletivo. Além de utilizar a fala como veículo de incentivo à

cooperação e respeito mútuo, a professora pode trabalhar na prática com a idéia do

material coletivo, construção de significados compartilhados com a troca de idéias a partir

da resolução de conflitos, como propõem DeVries e Zan (1998).

No entanto, a educadora não deve esperar resultados imediatos de cooperação e

respeito entre os colegas e isso não quer dizer que ela deve desistir nas primeiras

tentativas. Isso é uma construção e leva tempo para que a criança vá desenvolvendo esse

sentimento de coletividade. mas a professora tem o papel de mediadora nessa construção.

Essa é uma das maiores dificuldades de levar adiante uma proposta de trabalho sério com

base no desenvolvimento moral das crianças, pois as professoras, em geral, estão mais

preocupadas com o que irá sanar os seus problemas, não vislumbrando as contribuições

futuras de se trabalhar com a proposta de alunos mais questionadores, autônomos, capazes

de cooperar entre si. E, infelizmente, isso se dá também no trabalho com as regras e no

manejo da disciplina, no qual a maioria das professoras utilizam tanto da sanção expiatória

como da sanção por via da reciprocidade, contanto que ela tenha efeito esperado.

Existe um respeito pela criança, mas não no sentido piagetiano. Para Piaget (1994),

o respeito mútuo se apóia na horizontal idade entre adulto e criança, ou seja, o respeito que

a criança tem pelo adulto é o mesmo que o adulto deve ter pela criança, tendo esta também

o direito de tomar parte nas decisões, ao contrário do respeito vertical, em que o adulto

determina o que pode ser feito ou não. A postura das professoras, mesmo estando sua

autoridade dissimulada na figura da professora 'boazinha', evidencia o tipo de relação

estabelecida, uma relação de respeito, é claro, mas um respeito no sentido da amizade,

dedicação, generosidade, não no sentido da igualdade (igualdade no prazer de aprender,

haja vista que os lugares que professores e alunos ocupam são diferenciados).
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No que conceme às regras, ficou claro que há dois tipos de normas, as imutáveis

(da escola), que nem alunos e professoras podem mudar, como por exemplo, horário do

início e término da aula, obrigatoriedade do fardamento, material escolar, etc, e as

mutáveis (da sala de aula), onde alunos e professoras decidem suas regras para convivência

em sala. A postura do educador é, portanto, heterônoma: 110 meu espaço pode jazer assim,

mas existem as regras da escola. Essa dicotomia dificulta uma proposta de se trabalhar a

moralidade numa perspectiva piagetiana porque, nesta, é complicada a existência de regras

sagradas e imutáveis pelo seu caráter heterônomo, colocando em risco qualquer tentativa

do exercício democrático de seus alunos. Sendo a instituição pesquisada uma escola

cooperativa, onde os pais têm poder de deliberação, porque não efetivar melhor o espaço

dos alunos nas determinações mais gerais da escola?

O trabalho de elaboração das regras juntamente com os alunos no início do ano,

algo extremamente positivo para a escola como um todo, infelizmente não foi levado com

seriedade até o término letivo, pelo menos na série observada. Mesmo que as professoras

acreditassem que elas estariam na lembrança de seus alunos, não houve um trabalho

efetivo de exploração dessas normas.

É preciso saber trabalhar com esse tipo de contrato. Não basta dizer para as

crianças observarem o contrato de convivência, é necessário também procurar fazer com

que a criança compreenda o seu significado, a dimensão que ele representa para suas ações

e as de seus colegas, vendo-o como algo sério, que exige algumas deliberações quando não

é cumprido por uma das partes, e que não deve ser esquecido no decorrer do ano, porque

vai perdendo a sua força e, conseqüentemente, a sua validade. A maioria das professoras

não perceberam a importância deste contrato no desenvolvimento moral de seus alunos,

apesar de a escola ter como proposta a formação de cidadãos democráticos e autônomos.

Uma das professoras afirmou que uma das coisas que falta na escola é a questão

dos limites, e os pais estão preferindo colocar os alunos nas escolas mais tradicionais

porque hoje se confunde muito o construtivismo com a falta de limites. De fato, essa

professora teve razão quando afirmou que há uma confusão nesse entendimento, mas é

papel da escola tornar isso claro para os pais de seus alunos, e compete à professora ajudar

no estabelecimento desses limites, mas de forma que não passe por cima dos próprios

interesses dos alunos como se eles não tivessem vontade própria e de forma que esses

alunos aprendam a ter responsabilidade pelas conseqüências de seus atos, assumindo-os e
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arcando com suas conseqüências, uma vez que eles tenham participado e concordado com

as decisões estabelecidas em grupo.

O construtivismo não significa liberdade total, sem a presença de leis. Muito pelo

contrário, segundo a teoria moral de Piaget (1994), a criança precisa experienciar limites e

regras para sair de sua anomia (não reconhecimento da existência de regras). No entanto

essas regras, inicialmente sagradas e imutáveis para a criança (heteronomia), não devem

ser impostas a partir de uma relação de coerção. Esta deve dar lugar a uma relação de

cooperação, no contexto do qual o adulto tem o papel de mediador e não detentor do

conhecimento.

Apesar de a escola ter alunos, coordenadores de turma, responsáveis pela

transmissão das sugestões e reivindicações do seu grupo junto à direção, SOE (Serviço de

Orientação Educacional), funcionários e outras turmas, não observamos uma atuação tão

eficaz desses coordenadores, pelo menos na turma da 4' série, após suas eleições, talvez

pelo fato de a responsável para auxiliar nesse trabalho, a orientadora educacional, haver

deixado a escola no meio do ano, o que exigiu da nova orientadora uma familiarização com

as questões que lhe diziam respeito, havendo restado pouco tempo para a realização de um

trabalho mais efetivo, conforme o que relatou a supervisora do pré-escolar à 43 série.

A própria eleição do coordenador de sala feita pela orientadora educacional é

contraditória. No inicio, ela chamou a atenção para as características do coordenador e os

diversos tipos de coordenação (democrática, autoritária e anárquica) e pediu para os alunos

escolherem o melhor tipo. Os alunos escolheram a coordenação democrática e a

orientadora entregou a folha de votação. chamando atenção para que os alunos elegessem

uma pessoa responsável, honesta e democrática. No entanto, após a eleição, houve uma

discordància entre os alunos e a orientadora na apuração dos votos e é na resposta que esta

dá aos alunos que ela contradisse sua fala com o trabalho realizado naquele momento: as

regras quem escolhem não são vocês, já estão estabelecidas (referindo-se à apuração dos

votos). Como eleger pessoas democráticas com esse tipo de atitude? Se os alunos não têm

direito de participar das regras de apuração, já que estão diretamente implicados nas

eleições, fica dificil desenvolver essa autonomia moral almejada pela escola. Afinal,

autonomia, numa perspectiva piagetiana não é só eleger representantes, é participar das

regras que nortearão as escolhas do grupo, o que não ocorreu nesse caso relatado.

No que diz respeito à disciplina, as professoras, ou por não compreenderem a

indisciplina de seus alunos como quebra de contrato coletivo ou por esperarem resultados
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mais imediatos de bom comportamento, utilizam os dois tipos de sanção (expiatória e por

via da reciprocidade) - algumas até utilizam somente sanções expiatórias - visando a

resultados mais imediatos.

O emprego da sanção expiatória (ameaçar ficar sem nota, mandar para orientadora

educacional ou supervisora etc.) era mais freqüente quando chegava o limite das

professoras, após terem tentado de tudo para fazer o aluno ficar quieto. É como se a sala de

aula funcionasse de acordo com o humor delas e, de fato, algumas acham que não podem

fugir a isso, justificando, assim, suas atitudes diversas ou até contraditórias.

Apesar de considerarem a sanção por via da reciprocidade mais viável, as

professoras da escola se utilizaram freqüentemente de sanções expiatórias porque estas

têm, a princípio, efeito rápido, resolvendo o problema momentaneamente. Esse tipo de

sanção, se analisado numa perspectiva da teoria moral piagetiana, tem o efeito de reforçar

atitudes heterônomas nos alunos porque tem caráter arbitrário, não havendo relação do

conteúdo da punição com a falta cometida.

Não importa, para as professoras, o tipo de sanção, importa que ela traga um

resultado imediato. Se, ainda assim, o problema não era resolvido, as professoras se

eximiam de suas responsabilidades, jogando o aluno para a orientadora educacional, que,

segundo elas, era mais preparada para trabalhar com essas questões.

Nota-se que, por mais interessantes que sejam as propostas de envolvirnento do

orientador educacional, a escola ainda tem aquela visão de que o aluno indisciplinado deve

ser trabalhado separadamente, independente da sala de aula. Isso provavelmente ocorre

porque, ao discutir as regras de sala com os alunos, não se abordou com estes quais seriam

as possíveis sanções para os alunos que quebrassem as regras. Os estudantes poderiam ter

determinado essas sanções logo no início do ano, fazendo com que todo o grupo assumisse

a responsabilidade e conseqüências de seus atos. É claro que a professora iria orientar o

grupo neste momento, tentando direcionar para o tipo de sanção por via da reciprocidade -

tentando fazer com que o culpado compreendesse o significado de sua falta - e não

expiatória. Isso exigiria dela uma capacidade teórica e, ao mesmo tempo, sensibilidade. Ela

deveria deixar claro para o aluno as vantagens do primeiro tipo de sanção.

É evidente que a orientadora educacional está na escola para auxiliar nessas

questões que envolvem os direitos e deveres dos alunos, no entanto, temos que levar em

consideração dois pontos.
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Primeiro, o seu objetivo não deve ser adequar os alunos às exigências da professora

em sala, porque, assim, ela estaria negando a autonomia destes, e conseqüentemente, o

princípio da democracia. Ela teria que ajudar a relação professor-aluno, no sentido de que

seus alunos observassem o contrato realizado em sala. Se não houvesse contrato nenhum

entre ambos, ficaria dificil alguma resolução que não favorecesse exclusivamente a

professora. É importante, portanto, que qualquer resolução, até mesmo quando se trata de

conflitos entre os próprios alunos, seja respaldada em um acordo estabelecido por todos,

para que ninguém se sinta excluído de seus direitos ou injustiçado por uma deliberação na

qual não teve parte. Já assumindo a priori as determinações do contrato do qual fez parte, o

aluno se sentirá na responsabilidade de assumir as conseqüências, uma vez que concordou

com o que ficou pactuado.

Segundo, uma atuação mais consistente da orientadora educacional em sala de aula,

trabalhando-se todo o grupo em conjunto, professoras e alunos, não houvendo um

direcionamento para ninguém específico, como foi sugerido por uma professora, possui

um peso muito maior do que se trabalhar o aluno individualmente, como se ele fosse o

culpado único. Nesse sentido, a orientadora estaria preparando não só os alunos como

também as professoras para a discussão de temas éticos, exercício da cidadania e

cooperação.

Assim, como essas quatro categorias estão interrelacionadas, as professoras da

escola que demonstraram menor conhecimento mantém uma relação mais distante com

seus alunos e as que os vêem como possíveis legisladores são justamente aquelas que

estimulam melhor a cooperação entre eles - intermediando a troca de idéias e a negociação

do material -, que oferecem espaço para que eles participem das decisões - seja nas regras

de sala, seja coordenando uma atividade uma vez por mês - e que fazem o menor uso das

sanções expiatórias. Esse fato vem referendar a concepção piagetiana de que os aspectos

do desenvolvimento moral estão intimamente relacionados: as relações de coação

dificultam o colocar-se no lugar do outro e estabelecer relações de reciprocidade; o

exercício da cooperação permite que a criança se torne participante na legitimação das

regras.

Essas professoras, Emília e Beatriz, foram as que apresentaram em seus discursos

maior identificação com a proposta psicogenética, no que diz respeito ao desenvolvimento

moral, apesar de Beatriz não conhecê-Ia. Elas compreendem alguns pontos que são básicos

da teoria Piagetiana: as professoras devem instigar no aluno o espírito critico; a cooperação
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é um elemento básico no desenvolvimento do aluno; as regras não são imutáveis e

sagradas.

Já Gardênia apresentou uma postura autoritária, mas coerente com seus princípios

(a professora, a autoridade da sala, é quem toma a palavra final). Essa relação tipicamente

unilateral dificultou o trabalho em grupo com os alunos, a abertura de espaço para que

estes tomem parte nas decisões e fez com que essa professora se utilizasse, basicamente, de

sanções expiatórias, mostrando mais uma vez que é a partir do tipo de relação estabeleci da

entre professor-aluno que está a base para um trabalho na busca da autonomia moral dos

alunos.

Se essa relação não for igualitária, com a cnança não tendo participação nas

decisões, esta sentirá mais dificuldade de entender o significado da cooperação com o

adulto, não se sentirá capaz de ser legisladora (porque existe sempre um outro que

determina) e estará sujeita, mais freqüentemente, à sanção do tipo expiatória, sem qualquer

relação com a falta cometida, dificultando a compreensão, por parte da criança, do que

representa a quebra de um contrato preestabelecido e do elo de solidariedade entre os

membros que o formaram.

As demais professoras (Fernanda, Carla e Ana), apesar de comprometidas com o

processo educativo, apresentaram maiores contradições nas suas atitudes em todas as

categorias. Algumas trabalharam, de forma mais madura, uma ou outra categoria, mas, no

geral, suas ações pedagógicas eram realizadas através da intuição, como é freqüente.

É claro que toda professora deve trabalhar também no plano intuitivo. A reflexão

baseia-se, em atitudes de questionamentos constantes sobre a própria prática do professor,

sendo um processo não somente lógico - que envolve a racional idade, investigação - bem

como psicológico, inerente à intuição e à paixão do sujeito. Entretanto, no que diz respeito

à educação moral, essas professoras não tinham uma opção pedagógica, trabalhando com

uma capa do construtivismo, mas oscilando entre este e um modelo mais tradicional.

Segundo Alarcão (1996), o professor deve agir reflexivamente, distanciando-se do ato de

rotina guiado pelo hábito e tradição.

As professoras que trabalharam mais próximo à perspectiva piagetiana, no que diz

respeito à educação moral, afirmaram que suas formas de atuar tinham muito mais relação

, com suas experiências profissionais, interesse por suas disciplinas, leituras pessoais e com

a análise de sua vivência enquanto aluno, do que mesmo com a formação que tiveram na

faculdade, ou seja, elas buscaram, por vontade própria, formas de pensar sobre sua prática,
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buscando uma melhor capacitação pessoal, já que a formação básica não dava conta de

todas as suas inquietações. Isso já é um início dado ao um processo reflexivo que, se bem

trabalhado por uma formação continuada, pode gerar bons frutos para a educação.

Precisamos aqui repensar, em primeiro lugar, em reformular os cursos de formação

de professores - dando maiores subsídios teóricos e práticos para uma educação moral que

respeite a liberdade e dignidade dos educandos -, e em segundo lugar, dar continuidade à

capacitação desses profissionais enquanto estiverem atuando na prática (formação

continuada) - possibilitando uma reflexão permanente sobre suas ações que permita uma

atuação séria, responsável, na formação de futuros cidadãos.

O sistema escolar como um todo reproduz uma visão de que não se pode perder

tempo com questões menores relativas à formação moral de seus alunos. Nem mesmo as

universidades parecem estar preocupadas com a formação ética dos seus futuros

profissionais, os quais irão também ensinar a outros indivíduos.

Nào podemos, é claro, generalizar esse fato, porquanto há alguns pesquisadores

que se preocupam com esse tipo de educação. Mas parece que a urgência das escolas em

preparar seus alunos para o vestibular torna os professores cada vez mais "conteudistas",

principalmente neste mundo globalizado, onde as informações são processadas numa

velocidade muito alta, tendo o aluno que acompanhar seu ritmo.

De fato, muito das reações em sala, pelo menos no que diz respeito à educação

moral, demonstraram, por parte das professoras da escola investigada, um despreparo em

lidar com este aspecto educacional, obrigando-as a agir muito mais por intuição e menos

por utilização do conhecimento teórico dessa temática que é tão urgente e importante

quanto os conteúdos a serem dados em sala. Algumas não têm nem mesmo noções claras

do que é autonomia/heteronomia na perspectiva piagetiana.

No entanto, apesar das limitações na forma como as professoras trabalham o

desenvolvimento moral de seus alunos, percebe-se grande sensibilidade e abertura às

necessidades dos educandos, permitindo sua livre expressão, o que já é um passo

imprescindível em qualquer projeto que envolva a construçào da autonomia dos alunos.

O fato de a escola ter as regras de sala abre a possibilidade, por menor que seja, de

que seus alunos construam as próprias regras e se sintam legisladores. Na 43 série,

presenciamos uma turma realmente questionadora, que não aceitava as coisas sem uma

justificativa, mas exigiam uma explicação para as deliberações. A maioria das professoras

apontou alguns alunos como mais questionadores. Estes eram justamente os alunos que
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tinham uma história na Escola Cooperativa, o que leva a crer que, mesmo com todas as

dificuldades e limitações, a escola está contribuindo para uma formação questionadora de

seus alunos.

Se as inovações trazidas pela escola no que tange à busca da autonomia são

tímidas, mas já expressam um avanço na formação de indivíduos questionadores, imagine-

se que beneficios a escola poderia trazer se um trabalho mais consistente fosse realizado

nesse sentido! As professoras, que têm uma visão do processo educativo como uma

construção do aluno, sendo também receptivas às sugestões e críticas, se mais bem

trabalhadas, a partir de uma educação continuada, poderão contribuir ainda mais para a

formação de indivíduos intelectual e moralmente autônomos.

Parece-nos que a grande questão é que espaços para se trabalhar a autonomia dos

alunos existem na escola, entretanto, eles não estão sendo tão bem aproveitados como

poderiam ser. Um trabalho de questionamento e de formação continuada seria necessário a

partir das análises feitas, e até existe uma intenção por parte da supervisão de que seja

realizado um trabalho mais de perto, que tenha uma proposta de formação da autonomia e

cidadania de seus alunos, mostrando o interesse da escola em aperfeiçoar a sua proposta

pedagógica no que diz respeito aos seus princípios norteadores (democracia, liberdade

responsável, integração, cooperação, historicidade e visão holística).

No entanto, não propomos uma formação continuada destinada somente a corrigir e

destacar debilidades da prática pedagógica, mas também, estimular os aspectos positivos,

ressaltando a importância dos avanços já experimentados. A inexistência de mecanismos

de acompanhamento contínuo da prática pedagógica e de avaliação periódica dos

resultados das ações das professoras prejudica a qualidade da formação, uma vez que esses

instrumentos são imprescindíveis para o planejamento e redimensionamento da prática

pedagógica no que se refere à educação moral, cognitiva e afetiva dos alunos.

Com todas as dificuldades, concluímos que é árduo, mas não impossível, o

processo de levar a cabo uma proposta de educação moral. A escola tem como uma de suas

propostas a autonomia moral de seus alunos; demonstra uma abertura para a participação

destes nas decisões, mesmo que seja através da representação estudantil; valoriza o espírito

crítico e a formação ampla do cidadão, mas não pode negar a dificuldade no

estabelecimento de relações igualitárias e de trazer para a prática essa proposta de cidadãos

autônomos.

153



Algumas educadoras gostariam de ver o crescimento moral e intelectual de seus

alunos. Entretanto, por não conhecerem como sucede essa construção, ou por não se

desvincularem da própria educação que receberam, ou mesmo por não conseguirem

articular teoria e prática, acabam se tornando inseguros nas suas atitudes, apresentando-se

extremamente permissivas ou dependentes de prêmios e punições para controlar a situação,

convencidos de que, dessa forma, estarão ajudando a construir bons e inteligentes adultos.

A maioria das professoras da escola tem, no seu discurso, princípios que se

coadunam com a proposta de autonomia dos alunos. Entretanto, assumir uma postura

autônoma não se relaciona somente com princípios, mas com a postura do professor em

sala de aula e na escola como um todo. Nesse sentido, o que vai caracterizar a proposta de

trabalho não é só o discurso, é, também e principalmente, a ação do professor.

Não podemos dizer, portanto, que as professoras da Escola Cooperativa agem

segundo a proposta piagetiana no que diz respeito à construção da autonomia das crianças,

mas possuem elementos básicos para o estabelecimento de um trabalho desse tipo, como a

sensibilidade para ouvi-Ias, o espaço que abrem para que se manifestem e se expressem, e

principalmente, o estimulo que oferecem aos seus alunos de busca de conhecimento, sem

dar respostas prontas, mas fazendo com que eles procurem, por si, as respostas às suas

perguntas, tornado-os mais independentes da figura do professor e mais questionadores a

respeito dos conhecimentos apreendidos.

O fato de colocar as professoras lado a lado para questionar alguns pontos que

envolvem a temática do desenvolvimento moral provocou, de certa forma, um conflito

construtivo de formas diferentes de pensar e agir que as fez pensar e refletir sobre as

próprias idéias e posturas em sala de aula. E mesmo que essa pesquisa não tenha tido, pelo

menos a principio, a intenção de uma intervenção mais sistemática (essa seria uma outra

pesquisa), percebemos que houve um desequilíbrio nas "certezas" das professoras, o que já

é um primeiro passo para uma reflexão sobre suas ações.

Segundo Alarcão (1996), ser reflexivo implica o professor se distanciar do ato de

rotina guiado pelo hábito e tradição e dar lugar ao pensamento como atribui dor de sentidos

de suas ações. Nesse momento das entrevistas de explicitação, as professoras passaram a

se questionar sobre suas atitudes, reformulando seu pensamento e apontando soluções para

suas contradições, algumas até pensaram como iriam reestruturar suas ações para o

próximo ano. Esse fato reforça o quanto é importante o professor parar para dialogar com

suas ações e, mesmo não tendo um conhecimento aprofundado da teoria do
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desenvolvimento moral de Piaget, as professoras demonstraram sensibilidade a alguns

princípios estabelecidos por esta.

Algumas professoras, como Femanda e Beatriz, demonstraram, na entrevista

coietiva, maior maturação no debate das questões que envolvem a participação dos alunos

nas determinações em sala de aula. É claro que ainda há muito a ser questionado e

reconstruído, mas a receptividade com que abordaram os pontos mostra uma abertura, por

sinal imprescindível, na transformação da prática pedagógica.

Gardênia mencionou a importância do contrato redigido. Ana apresentou a

possibilidade de trabalhar as regras em atividade, remetendo e complementando, ao mesmo

tempo, as regras trabalhadas por Emília. Carla percebeu a importância da rediscussão das

regras pelos professores. Cada uma, da sua forma, trouxe uma contribuição que é válida

para todo o grupo, que passou a pensar mais sobre essa temática tão importante para a

escola, para os educadores e educandos.

Se podemos perceber uma maturação nas opiniões e argumentações de algumas

professoras nas entrevistas de explicitação, podemos inferir que um acompanhamento mais

de perto dessas profissionais - não só no plano do embasamento teórico como também do

questionanmento sobre suas ações, fazendo-as refletir sobre essas atividades - possibilitará

uma maior capacitação das docentes no trabalho com questões que envolvem o

desenvolvimento moral dos alunos.

Mas uma pergunta faz-se necessária: como o professor pode tomar-se reflexivo?

A reflexão não é uma capacidade inata. O sujeito aprende a cultivá-Ia, mas, para

que isso aconteça, são necessárias condições favoráveis. Essas condições são enunciadas

em forma de estratégias de formação por Vieira (1994), citada em Alarcão (1996): enfoque

no sujeito, enfoque nos processos de formação, problematização do saber e da experiência,

integração teoria e prática e introspecção metacognitiva, ajuntando esses princípios nas

máximas "descobre o sentido da tua profissão e descobre-te a ti mesmo como professor" e

"descobre a língua que aprendes e descobre-te a ti mesmo como aluno".

Esses processos de formação, segundo Alarcão (idem), implicam o questionamento

pessoal do, próprio saber e da experiência do professor e do aluno, já que é a postura de

questionamento que caracteriza o pensamento reflexivo, e podem ser utilizados também

numa formação continuada. Diz a autora: nenhuma estratégiaformativa será produtiva se

não for acompanhada de um espírito de investigação no sentido de descoberta e

envolvimento pessoal e é esta uma das idéias que deve estar na base do conceito de

155



professor-investigador (idem: 181). A auto-avaliação também é um instrumento poderoso

porque mantém uma atitude de questionamento que impende a responsabilidade ao sujeito

em formação inicial ou continuada.

Amaral, Moreira e Ribeiro (1996) apontam outras estratégias de formação que

configuram instrumentos de apoio à reflexão: 1) as perguntas pedagógicas - de descrição (o

que faço?, o que penso?), de interpretação (o que significa isso?) e de confronto (como me

tornei assim"); 2) as narrativas - ao narrar os acontecimentos da sua prática pedagógica, o

professor elabora os passos dessa prática, tornando-se mais sensível à compreensão destes:

3) a análise de casos, ocasião em que os acontecimentos são reconstruídos com base em

pressupostos teóricos subjacentes à sua prática, muitas vezes inconscientes no momento da

ação do professor, os quais se tornam conscientes quando analisados à luz de uma teoria:

4) observação de aulas - o supervisor estuda a atuação do professor e obtém elementos

riquíssimos que o ajudem a refletir, facilitando a tomada de consciência sobre sua prática

educativa; 5) o trabalho de projetos - implica consultas bibliográficas, em momentos de

pesquisa de campo, troca de experiências e impressões com grupos e com o supervisor.

visando à ação-reflexão do grupo e dos participantes; 6) investigação-ação - intervenção

do professor no próprio terreno de pesquisa, ou seja, ele produz efeito sobre sua prática,

transforrnando-a a partir da análise das conseqüências de suas ações, estabelecendo

relações entre teoria e prática.

Essas estratégias não são mutuamente excludentes. Muito pelo contrário, a escolha

de um único meio não é suficiente para a implementação de um programa de formação

continuada de professor reflexivo. Contudo, não é necessário recorrer a todas elas

concomitanternente. Elas buscam obter transformações no ensino e servem de apoio a
reflexão dos educadores tanto na formação inicial como na formação continuada, inclusive

dos supervisores (idem, ibdem).

Qualquer proposta de formação inicial ou continuada de professores deverá .levar

em consideração essas estratégias que facilitam a tomada de uma postura crítica e reflexiva

sobre suas ações.

Percebemos que muitas dessas estratégias são imprescindíveis para adoção dessa

postura por parte dos sujeitos pesquisados, principalmente aquelas que envolvem reflexão

e integração da teoria com a prática, que tem sido a maior dificuldade destes. Assim, um

trabalho sistemático com essas professoras, que envolvesse as perguntas pedagógicas e

narrativas num primeiro momento, seguido da análise de casos e o trabalho com projetos,
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não descartando as demais estratégias, poderiam facilitar a tomada de consciência sobre

suas práticas educativas.

A escola, como um todo, oferece a oportunidade de reconstruir as relações,

inclusive as de poder. As relações de poder com os pais, a família, são, muitas vezes,

transferidas para relações de autoridade com a professora, reforçando cada vez mais a

heteronomia dos alunos. Nesse sentido, é imprescindível pensar em um novo paradigma de

escola que eduque seus alunos para a autonomia, seja ela intelectual, seja ela moral. Para

isso, é necessário que a escola não se preocupe somente com a dimensão do saber, mas

também com a dimensão do ser, restitua ao aluno a responsabilidade no seu processo de

aprendizagem, permita ao professor construir a própria identidade, exercendo sua

profissão com autonomia, e possibilite a construção em vez da transmissão do saber.

O papel do educador nesse novo paradigma de escola é o de mediar o processo de

aprendizagem, procurando estabelecer relações mais justas de cooperação e respeito

mútuo, onde esteja presente o ideal de igualdade entre professoras-aluno, não no sentido de

igualdade de conhecimento, mas no sentido de igualdade no prazer de aprender.

A perspectiva que mais se adequa aos princípios aspirados nesta pesquisa é a

perspectiva construtivista do ensino porque permite ao aluno o direito de ele construir sua

caminhada, procurando, o professor, despertar nos alunos atitudes de investigação - como a

curiosidade, a pesquisa, o aprofundamento dos conhecimentos, a necessidade de partilhar

suas descobertas, buscar respostas para perguntas - e atitudes de autonomia - como saber

cooperar, negociar, ter respeito mútuo pelos colegas, ter a capacidade de estabelecer regras

e julgá-Ias de acordo com o consentimento do grupo.

Infelizmente a prática do construtivismo tem sido transformada, em muitas escolas,

em uma "receita" de como educar, perdendo-se de vista a sua proposta de um trabalho

fundamentado na concepção de educação como construção do sujeito. Isso ocorre, em

primeiro lugar, em razão de uma falta de leitura e reflexão sobre a proposta construtivista

e, em segundo lugar, por uma leitura errônea do que é ser construtivista.

Ser construtivista não é se utilizar de métodos e técnicas pedagógicas que facilitem

a aprendizagem; ser construtivista é uma forma de conceber o ser humano, o qual está em

constante construção e transformação em direção ao seu desenvolvimento e que, para isso,

ele precisa não só de técnicas, mas, também e principalmente, de interações com o outro

envolvendo respeito, cooperação, trocas de pontos de vistas, enfim, crescimento.



Entretanto, todo esse esforço para deixar que o aluno construa o propno

pensamento e adquira autonomia moral, requer que também o professor manifeste atitudes

de investigação (a curiosidade, a pesquisa, o aprofundamento dos conhecimentos, a

necessidade de partilhar suas descobertas, buscar respostas para perguntas) e atitudes de

autonomia (cooperar, negociar, ter respeito pelos alunos, ter a capacidade de estabelecer

regras e julgá-Ias de acordo com o consentimento do grupo), porque não se pode promover

um trabalho nesse sentido se o professor é incapaz de vivenciá-lo na prática. Afinal, educar

para a autonomia implica fazer um ensino reflexivo que, por sua vez, se baseia numa

postura reflexiva do próprio professor (Alarcão, 1996: 187).

Mas o educador também é humano. Exige-se muito dele: que ele seja dinâmico, que

tenha paciência, que não seja autoritário, que seja competente, enfim, que seja de tudo um

pouco, inclusive, pai, mãe. Entretanto, para exigirmos que ele desenvolva um bom

trabalho, é preciso que se ofereçam condições viáveis de trabalho: um ambiente saudável,

material à disposição, um salário digno, capacitação, e o mais importante, que vem antes

de tudo isso, valorização do professor como profissional e feito pessoa.

Não bastassem muitas dessas condições não serem atendidas, o educador vivencia

na prática algumas dificuldades que estão além de seus esforços. Vejamos algumas delas.

mostradas a partir do discurso das professoras da escola investigada.

É interessante que alguns alunos têm introjetado algumas regras e valores que

provavelmente não venham só da escola, mas também do ambiente familiar. Talvez seja

dificil para a professora, que procura trabalhar numa proposta de construção de indivíduos

mais autônomos e críticos, se essa perspectiva crítica não for aceita pelos pais. Tomemos

como exemplo a queixa de Ana, relativa à partilha de materiais com outros alunos:

... outra coisa que realmente derruba esse nosso trabalho de troca, de

divisão, de solidariedade, de ajuda ao outro, são os pais; tem aluno que di=

assim 'ah tia, eu nãoposso emprestar porque meu pai, minha mãe disse que

eu não posso emprestar minhas coisas, que eu não devo emprestar, porque

não me devolvem, porque quebram ': eujá ouvi muito isso de 4Q série.

Aí se encontra o limite e a angústia do professor, que muitas vezes não

sabe como se sair dessa:

aí eu fico naquela situação, já vem pro colégio com aquela educação

doméstica e chega aqui é um universo de educação, aí eu digo valha meu

Deus do céu, o que é que eu voujazer agora?; aí realmente eu paro, 'Ana,
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tu pensa aí, porque aí entra outro departamento '; aí eu vau dizer 'não, você

tem que emprestar '1; é muito dificil.

De alguma forma, a Escola Cooperativa tem uma vantagem em relação a outros

colégios: os pais participam de um Conselho e também tem a oportunidade de opinar e

compreender a importância do papel de cada um (pais, alunos e profissionais) nas

determinações dos assuntos da escola, podendo ser feito um trabalho com esses pais no

sentido de serem coerentes com a proposta de trabalho da escola e darem continuidade a

essa proposta em casa.

A Escola Cooperativa tem condições de trabalhar com os pais, já que estes têm uma

participação e poder de decisão na escola. Entretanto, o questionamento de valores em uma

sociedade capitalista como a nossa não é simples, mas. ao contrário, complicada. O

individualismo do sistema capitalista pode dificultar o trabalho dessas professoras. Quando

elas pedem, por exemplo, para o aluno compartilhar o seu material com os colegas, alguns

não conseguem entender a dimensão do coletivo, sendo inconcebível para eles dar uma

coisa sua (sentimento de posse) para alguém que não teve o trabalho de comprar.

Para que o educado ror manifeste, portanto, atitudes de investigação e autonomia,

ele precisa, antes de mais nada, ser valorizado como profissional, e ter autonomia para

atuar na sua profissão, não se restringindo ao curriculo prescrito, mas ampliando-o a partir

do saber de experiência no contexto específico da sala de aula. Como fazer o aluno ter uma

postura de investigação, se a professora não tem atitude de investigação? Se ela não tem

espaço e autonomia de atuar a partir do que acredita e a partir de sua prática pedagógica,

como pode ajudar seus alunos a desenvolver um espírito crítico e uma autonomia moral?

Não é simplesmente saber a mecânica de como se processa o desenvolvimento da

autonomia, é exercer essa autonomia. A professora consegue ensinar o que vivenciou na

história de sua formação. Não se pode fazer belos discursos e esperar que os alunos o

sigam cegamente, quando a prática deste mostra que esses discursos não funcionam. Um

discurso que não fala do que acontece na realidade não surte efeito prático.

O próprio Piaget (1994) já dizia que a ação é anterior à consciência das regras. As

crianças aprendem primeiramente pela experiência e, só depois, conseguem compreender,

ter consciência de seus atos. Se o professor não vivencia uma autonomia no seu trabalho,

fica dificil ajudar o seu aluno a vivenciá-la, e se o aluno não tem como vivenciar a

autonomia em sala, isso dificulta a tomada de consciência de seus pensamentos e de suas

atitudes.
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Com efeito, propomos a metacognição (conhecimento das estratégias de

aprendizagem pelo próprio aprendiz) e a metacomunicação (conhecimento das estratégias

de interação com o outro) como metas da educação, mas esses processos só podem ser

efetivados se fizerem parte da prática vivencial de alunos e professores, ou seja, se as

professoras estiverem em constante reflexão sobre as estratégias que utilizam na obtenção

de conhecimentos e levarem as crianças a também refletir sobre suas estratégias de

aprendizagem e interação.

Qualquer trabalho ou proposta que tenha como um de seus objetivos o

desenvolvimento moral do indivíduo deverá partilhar da concepção de sujeito da

aprendizagem numa dimensão globalizante (sujeito cognitivo, sociomoral e afetivo), que

constrói o próprio conhecimento e tem a responsabilidade e participação ativa nas decisões

do meio em que vive. Entretanto, por mais que nos seus discursos digam que sim, muitos,

infelizmente, não compartilham dessa concepção. São profissionais autoritários que

exercem um poder sobre seus alunos e os entendem como sujeitos submissos que devem

receber deles a "carga" de conteúdos necessários para passarem de ano, além de lhe

deverem total respeito. Essa dificuldade de ver o aluno como construtor de si e de seu

conhecimento não pode ser desvinculada de um contexto maior que engloba os princípios

do próprio educador.

Os valores já arraigados durante a história de vida do educador são, muitas vezes,

insubmissas a mudanças e, na maioria das vezes esses valores são uma reprodução dos

valores dos pais, avós, sendo realmente necessária uma postura crítica e firme para

selecionar aqueles que estão mais de acordo com a concepção de sujeito livre para tomar

suas escolhas. Qualquer tentativa de impor valores de autonomia sem que os educadores

estejam preparados, ou tenham passado for uma prévia reflexão de suas posturas, é uma

afronta à individualidade deles, sem contar que isso poderia criar certas resistências a esse

tipo de trabalho, pois, quando muito, estes iriam dar uma certa aparência de

"construtivistas" na presença dos supervisores, voltando para suas aulas "tradicionais"

quando estivessem com os alunos. O máximo que se pode fazer, nesses casos, é mostrar

formas diferentes de se trabalhar, mas, se a professora se recusa a essa visão, deve ser

respeitada.

Outra dificuldade encontrada pelos educadores está na falta de conhecimento sobre

o processo de desenvolvimento moral do aluno e do ambiente favorável a esse

desenvolvimento. Ao se preocuparem exclusivamente com o desenvolvimento cognitivo,

160



os educadores podem estar cometendo um erro porque o desenvolvimento moral está

atrelado ao cognitivo e deve ser objetivo da educação. Infelizmente muitos educadores não

estão preparados para lidar com questões éticas emergidas na sala de aula e na escola

como um todo. Não estamos querendo culpá-lo por isso, haja vista que entramos no terreno

da terceira dificuldade: a defasagem na formação, da vivência escolar do próprio educador.

Durante toda a vida escolar do educador, ele foi visto como um depósito que

deveria estar apto a receber os conteúdos, não sendo tratado como agente do conhecimento

e sendo submisso à autoridade de seus antigos mestres sem questionar, e, quando chega ao

curso de Pedagogia, há a repetição do sistema educacional de não-valorização da

criatividade e autonomia do aluno, até mesmo a formação continuada deixa a desejar no

que diz respeito aos aspectos morais e éticos da relação professor-aluno.

Entretanto, não basta ter conhecimentos sobre o processo de desenvolvimento

moral da criança. Existe a possibilidade de que professores tenham uma defasagem entre a

teoria que acreditam e a prática efetivada em sala. Como dito, trabalhar com questões

éticas não é simples e exige muita sensibilidade e, ao mesmo tempo, agilidade deles em

resolver problemas, conhecimento teórico e capacidade de articular teoria e prática. Essa

não é uma postura fácil porque exige também um conhecimento de seus alunos, um nível

de interação e compromisso que poucos professores se dispõem a ter.

Essas dificuldades não devem ser negadas ou ocultadas pelas professoras da Escola

Cooperativa, ao contrário, elas devem servir como ponto de partida para que elas busquem

soluções teórico-práticas que venham suprir suas necessidades.

A maior parte das situações com que se deparam os profissionais da educação não é

de situações comuns previstas, na sua formação, por teorias científicas aplicadas. Não

sabendo lidar com elas, a saída que esses profissionais podem encontrar é tentar

conscientizar-se da natureza do problema e buscar soluções inovadoras a partir da reflexão

de sua prática. Eles precisam tomar-se conscientes de suas dificuldade e problemas e

refletir na e sobre sua ação em sala de aula, procurando criar teorias privadas que o

auxiliem a construir sua prática. O educador iniciante sempre tem um modelo de professor

que ele segue, mas, para que ele vá adquirindo estilo próprio, é importante que faça a

autobiografia com vistas a se conscientizar de seu modelo e criar as próprias teorias.

Sendo assim, o papel do supervisor, que auxilia na formação e atuação prática do

educador, é imprescindível na reflexão e tomada de consciência de suas ações. Esse papel

não implica a imposição de posturas e atitudes a serem seguidas por ele, mas o
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questionamento da validade ética de suas atitudes, deixando que o educador tenha

autonomia de chegar a conclusões próprias. Estar ciente dos valores que subjazem à sua

prática é imprescindível para a construção da autonomia do supervisor, professor e aluno.

Como podemos perceber, portanto, não é só o docente que tem de se preparar para

que o processo educativo cumpra com seus objetivos, tanto em seus aspectos de

conhecimento/conteúdo, como na promoção de um ambiente moral, onde as relações

sejam autônomas, de respeito mútuo e cooperação. Os supervisores, diretores, assessores e

formadores em geral precisam manter uma atitude de constante reflexão da prática, pois

eles também estão lidando com o processo educativo, e talvez com maior responsabilidade

por estarem envolvidos, direta ou indiretamente, com a formação de professores. Muitas

vezes, não existe nem mesmo um processo de formação contínua dos formadores de

profissionais da educação para que estes construam, também, um modelo de ação.

Infelizmente, falta, na realidade da maioria das escolas brasileiras, um

acompanhamento de um supervisor que guie essa prática de reflexão. As professoras

vivenciam um conflito entre o que é exigido delas (reflexão, dinamismo etc.) e as

condições que lhes são oferecidas, como baixo salários, desvalorização de sua profissão,

desqualificação social, controle excessivo de instituições que impedem o exercício de sua

autonomia. Essas condições inviabilizam, muitas vezes, a pretensão e o discurso de

professoras reflexivas, devendo, portanto, ser levadas em consideração por todo sistema

educacional. Não basta querer que as professoras se façam reflexivas, pois é preciso antes

que se ofereçam melhores condições de trabalho e se valorize essa categoria tão sofrida

que é o componente do magistério, tornando-o uma opção atraente.

O próprio Ministério da Educação e do Desporto (MEC), no documento

Referenciais para a formação de Professores, reconhece as desvantagens do modelo em

que se baseiam os processos de ensino e aprendizagem nos cursos de formação inicial e

continuada, dentre as quais podemos citar a concepção autoritária - cabendo aos

professores um papel passivo de receptor de informações e executor de propostas, e não

co-participante do planejamento e discussão do próprio processo de formação (MEC,

1999: 24) - e o enfoque instrumental - onde as práticas de formação destinam-se a

preparar o professor para ser um ap/icador e um técnico, e não um profissional com

domínio de sua prática e autonomia para a tomada de decisões (idem, ibdem: 24) -, além

do fato de esses profissionais (na condição de aluno) não experimentarem, em seus

processos de aprendizagem, o que lhes sugerem como necessário e bom para seus alunos,
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ou seja, as práticas orientadas para o desenvolvimento do pensamento crítico, da

aprendizagem ativa, da criatividade, da autonomia, de valores democráticos, do exercício

da cidadania... (idem, ibdem: 25).

Muito embora o governo reconheça, em seus documentos, a necessidade de práticas

educativas orientadas para o desenvolvimento do pensamento critico e para o exercício da

autonomia e de uma formação continuada, não há, na prática, investimentos do governo

que subsidiem essa formação e que capacitem educadores para que esses ideais se tomem

realidade no sistema educacional.

A própria escola, em geral, tem uma autonomia bastante limitada, presa a sistemas

de controle econômico. Sua eficiência depende de uma autonomia plena, não apenas

pedagógica, mas em todas as áreas de sua organização: administrativa, financeira, jurídica,

construção de currículos, elaboração de estatutos, aplicação de recursos, procurando

adequar-se sempre à comunidade na qual está inserida e considerando o estudante como

parceiro privilegiado na renovação educacional e na elaboração de toda a estrutura de ação

da escola.

Para se desenvolver essa autonomia como capacidade pessoal, tanto nos

profissionais de educação, quanto nos alunos, é necessária, portanto, a vivência de relações

democráticas e não autoritárias, onde haja a liberdade de escolha, participação nas

decisões, não só no plano da escola (nas relações professor-aluno), bem como no contexto

de todo o sistema educacional.

Qualquer investimento ou mudança em relação ao desenvolvimento profissional

tem que partir de um planejamento estratégico, visando a melhorar a educação escolar e

levando-se em consideração a proposta de construção de cidadãos autônomos, capazes de

construir seus conhecimentos, valores, enfim, uma sociedade mais justa.

O esforço de reflexão de poucos parece, a princípio, não ter um impacto na

transformação da sociedade como um todo. Não basta, realmente, querer trabalhar a

moralidade dentro da sala de aula. É imprescindível que esse trabalho faça parte do projeto

educacional das professoras, da própria escola, como instituição, e de todo o sistema

educacional. Para que a autonomia seja finalidade da educação, é necessário que as metas

atuais se integrem a essa proposta de indivíduos mais autônomos. Isso não quer dizer que

os poucos profissionais que abraçam esse desafio não tragam nenhuma repercussão, pois

os alunos que estão sendo formados nessa perspectiva crítica serão profissionais

questionadores, que irão, aos poucos, transformando a realidade educacional. Se os
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educadores tendem a ensinar da forma como aprenderam, uma transformação no processo

de ensino, que já teve início, implicará frutos que serão colhidos bem futuramente.

Acreditamos que é essa esperança de formação de cidadãos investigadores e autônomos

que mantém viva a educação e a necessidade de sua constante transformação.

Ninguém educa o ser humano só intelectualmente, pois o educamos também para a

vida, para a humanidade, para a justiça, visando a um mundo melhor para todos. A escola é

uma instituição que, quer queira ou não, tem muita influência na formação das crianças e

jovens, e ela pode ser um dos veículos na busca de seres humanos mais justos e solidários.
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Anexo I

Roteiro de Entrevistas

As entrevistas serão semi-estruturadas, não se constituindo o roteiro como algo

fechado e acabado, havendo liberdade no discurso dos entrevistados de modo que os

elementos trazidos por estes serão levados em consideração com bastante cuidado.

• ENTREVISTAS COM PROFESSORES:

1. O que eles pensam sobre educação.

2. O que eles julgam ser a relação professor-aluno.

3. O que definem como aluno autônomo e qual seu papel como mediador dessa

autonomia.

4. Qual a relação e postura com seus alunos. Como agem diante de situações conflituosas

em sala de aula (por quê).

5. O que el~s consideram como indisciplina?

6. O que pensam sobre o contrato de convivência estabelecido no início do ano letivo.

• ENTREVISTA COM ALUNOS:

1. Como vêem a relação com os professores. Como se sentem na presença destes (a

vontade ou com constrangimento).

2. Como acham que os professores agem diante de situações difíceis (quebra de contrato,

indisciplina). Consideram-nos compreensíveis ou não. Por quê acham que agem dessa

forma.

3. O que consideram como aluno indisciplinado?

4. O que pensam sobre o contrato de convivência estabelecido no início do ano letivo. O

que pensam sobre as regras elaboradas em sala de aula?

Instrumento de realização das entrevistas:

• Gravador

• Caderno de registros
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Anexo II

Questionário

Responda, em seqüência, as seguintes perguntas, a partir de sua própria opinião:

1. O que é um bom aluno? Que características você valoriza no aluno?

2. O que é um bom professor? Que características você valoriza no professor?

3. O que é moral?

4. O que significa uma coisa moralmente certa e moralmente errada?

5. Você acha que existe relação entre moral e educação? Justifique sua resposta.

6. O professor contribui para a formação da consciência moral dos alunos? Por quê? Caso

afirmativo, de que modo ele contribui?

7. O que é Cooperação? Como o exercício da cooperação pode contribuir na formação do

aluno?

8. O que é respeito mútuo? Qual sua importância na formação do educando?
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Anexo III

Roteiro das Entrevistas Coletivas de Explicitação

COOPERAÇÃO

1. Em que consiste o trabalho de grupo dentro da sala de aula? O que mais poderia ser

trabalhado em grupo além do cumprimento de uma atividade?

2. Em um trabalho de equipe uma professora pede para um grupo que não tinha cartolina

negociar com um outro que tinha três. O que vocês acham que foi trabalhado entre os

alunos?

3. Se uma pessoa diz é de dupla mais não é para conversar 1Ic10, o que vocês acham

disso? Como vocês acham que se pode trabalhar a cooperação entre os alunos se não

for conversando?

4. No que diz respeito à cooperação professor-aluno, vocês concordam com a decisão de

uma professora que se recusa a auxiliar seus alunos no dia da avaliação porque eles não

tiravam sua dúvidas nas aulas? Justifiquem

RESPEITO MÚTUO

5. Todos concordam que a relação professor-aluno deve ser uma relação de amizade e

respeito mútuo? No momento em que uma professora não aceita a sugestão de um

aluno, ela está respeitando-o? E quando diz eu mandei pegar ({ tarefa ou eu não pedi

para olhar o caderno (no momento em que uma aluna lhe mostra espontaneamente

seu caderno)? O que leva uma pessoa a agir assim? Como demonstrar respeito pela

criança, então?

6. Ao tentar criar o respeito entre os colegas, uma professora volta a ação para o aluno

dizendo: quando você fá participando, você não quer que os outros prestem atenção?

Pois é da mesma forma; cada um tem que respeitar o limite do outro. Essa é a melhor

forma de estimular esse respeito? Que dificuldades o professor pode encontrar nessas

tentativas? Como superar essas dificuldades?
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AS REGRAS

7. De onde vêm as regras? Alguns acham que sistema social, educacional. Por exemplo,

na escola o aluno tem que sentar, trazer os livros dele, tem que copiar a matéria tem

que prestar atenção na aula, realizar as atividades, etc. Outros acham que é fruto de

uma construção do grupo. O que vocês acham?

8. Como vocês acham que o professor pode ajudar as crianças a compreenderem o sentido

das regras? Ele deve chamar a atenção para o que é certo e o que é errado para a

sociedade? Deve procurar fazer com que os alunos sintam a responsabilidade de

assumir um compromisso cumprindo com sua palavra?

9. Uma professora acha difícil trabalhar com cnanças mais velhas porque são mais

independentes? Vocês concordam?

10. As regras de sala foram construídas no início do ano. Vocês acham que elas foram bem

exploradas? Houve pouca recorrência às mesmas. O que terá acontecido?

DISCIPUNA

11. Uma professora puxa o aluno para perto dela porque estava conversando demais. Que

tipo de sanção encontramos nesse caso? Esse tipo de sanção resolve o problema? O que

levou essa professora a agir dessa maneira? Essa mesma professora disse certa vez aos

alunos que eles haviam perdido a oportunidade de conversar baixinho com o colega e

que, da próxima vez, eles não iriam usufruir da liberdade que haviam tido. Qual o

melhor tipo de sanção para se trabalhar com os alunos chamados de indisciplinado?

12. Qual o sentimento que lhes vêm quando o aluno quebra insistentemente uma regra? O

que dá vontade de fazer? O que pensam na hora? Quem é a pessoa mais indicada para

resolver esse tipo de conflito, o professor, o orientador educacional, o diretor? Quem

acompanha mais de perto essa problemática?
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Anexo IV

Roteiro das Entrevistas Individuais de Explicitação

Sujeito 1: ANA

COOPERAÇÃO

1. Você se recusou a cooperar no dia da avaliação dos alunos com o argumento de que

eles não tiravam suas dúvidas nas aulas. O que você sentiu naquele momento? O que a

levou a agir assim?

RESPEITO MÚTUO

2. Você havia falado da importância de se trabalhar temas como a falta de respeito e a

violência em sala e sempre existiu da sua parte a tentativa de estimular o respeito entre

os colegas: a nossa liberdade vai até o limite onde começa o direito do outro. Por que

não houve a tentativa de trabalhar essas questões ético-morais no momento de

elaboração do texto coletivo, onde os alunos discursavam a questão da bagunça em

sala?

AS REGRAS

3. Você disse, no primeiro dia de aula, que as regras estabelecidas com os alunos com a

professora de Estudos Sociais valiam para todas as aulas, independente do professor.

Entretanto, ela ainda não havia elaborado as regras. Como você explicaria isso?

4. Você disse que cada professor deve trabalhar as regras a partir do momento que

emergem temas como a violência e o respeito. Se cabe a cada professor esse trabalho,

qual a necessidade de remeter a um contrato do qual não participou?

DISCIPLINA

5. Você disse que tenta trabalhar os limites através da participação do aluno, mas que isso

nem sempre é possível porque eles não sabem vivenciar essa liberdade, e por isso, você

tenta impor certos limites. Isso não vai contra aquela idéia de que as regras deveriam

ser trabalhadas junto com os aluno? Como você se sente e o que fazer diante dessas

dificuldades?
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6. Em sala de aula você fala: quem não tiver o livro amanhã vai ficar na S; não vai ficar

aqui. Eu não estou ameaçando, só estou dizendo o que vai acontecer. Será que isso não

se constitui uma ameaça? Você acredita que essa saída resolve o problema?

7. Na entrevista você diz o aluno chega a uma fase que ele é contestador por natureza. O

que quer dizer com isso?

Sujeito 2: BEATRIZ

COOPERAÇÃO

1. Em uma das atividades de grupo (batalha naval), onde uma aluna pede para você

explicar novamente, você pede para que ela recorra à colega. Além disso você permite

que eles participem do planejamento das atividades uma vez por mês. O que você está

trabalhando aqui? Onde aprendeu a atuar dessa forma?

AS REGRAS

2. Um dia, no qual estavam sendo discutidas sugestões para a MAC, um aluno propõe o

volley com algumas regras de pegball, você achou interessante a idéia, mas ao final

disse que iria ver como iria ficar as regras. Parece-me que a decisão final foi sua. Isso

nào foi de encontro ao que você pretendia inicialmente ( dar espaço para as sugestões e

decisões dos alunos)?

DISCIPLrNA

3. Em uma das aulas, você esqueceu o prêmio que havia prometido para os alunos, que o

cobraram. Você acreditou que o nào cumprimento da promessa não foi relevante') O

que você compreende sobre o esquema de prêmios e punições?

Sujeito 3: CARLA

COOPERAÇÃO

1. Por três vezes os alunos pediram para fazer a tarefa em dupla e você disse é de dupla,

mas não é pra conversar não, desde que seja uma dupla calada; desde que tenha

silêncio. Em que consiste o trabalho em grupo? Como você concebe um trabalho de

grupo sem que haja conversa/diálogo entre os membros')
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AS REGRAS

2. Em um momento você combina com os alunos alguns limites, como por exemplo,

vamos combinar uma coisa, não dá pra todo o mundo sair para beber água porque só

tem uma aulinha. Em outro momento, você determina, sem perguntar aos alunos: eu

não aceito chiclete na minha aula. O que há de diferente nessas duas atitudes? Como

essa atitudes podem contribuir para a formação do aluno?

DISCIPLINA

3. Você afirmou, na entrevista, que o professor, algumas vezes, é obrigado a agir de uma

forma diferente do que pensa, utilizando-se do poder (como exemplo, o controle de

notas). Como o professor se sente nestes momentos quando age contra o que pensa?

Sujeito 4: DÉBORA

COOPERAÇÃO

1. Você colocou no questionário que o exercício, o alo de cooperação contribui

efetivamente para o crescimento e desenvolvimento dos alunos. Nas minhas

observações em sala não presenciei nenhum trabalho em grupo. Como você justificaria

isso?

AS REGRAS

2. Você disse que considera importante a elaboração das regras de sala pois os alunos

passam a ter participação. No entanto, eu observei que não houve de sua parte

referência ao quadro de regras, ou mesmo não discutiu nenhuma regra com eles. O que

você acha que acontece nesses momentos, ou seja, por que a prática em sala às vezes se

constitui de forma diferenciada do pensamento do professor.

DISClPLINA

3. a entrevista você colocou a importância da participação dos alunos nas regras, mas

disse também que a indisciplina se constituía no desrespeito às normas da escola: na

escola, você sabe que o aluno tem que chegar, tem que sentar, tem que trazer os livros

dele, tem que prestar atenção à aula, tem que copiar as matérias, tem que fazer as

tarefas, se ele não faz isso, nós chamamos de indisciplina. Como você vê isso? Afinal

de onde provém as regras?
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Sujeito 5: EMÍLIA

COOPERAÇÃO

1. Ao pedir para um aluna cuja equipe não tinha cartolina negociar com outra equipe, o

que você está tentando trabalhar com a aluna? Da mesma forma você não dá a resposta

pronta, fazendo com que os próprios alunos construam. Como você aprendeu a

trabalhar dessa forma') A que você atribui essa capacidade de instigar nos aluno uma

postura mais cooperativa e crítica?

AS REGRAS

2. O espaço de discussão das regras é um trabalho que você apontou como essencial. O

que houve com o contrato que estava na parede? Como remeter a ele ou reformulá-lo a

partir da demanda da sala')

DISCIPLINA

3. Na entrevista, você falou da necessidade, em alguns momentos, de encaminhar alguns

casos de indisciplina (quebra de contrato) para a orientadora educacional: a partir do

momento que a gente sabe que uma pessoa insistentemente não está cumprindo com

lima regra ou com as regras que a gente construiu em conjunto, essa pessoa deverá ser

encaminhada para a S, que é responsável pelo serviço de Orientação Educacional.

Isso não estaria contradizendo a sua concepção de que as regras são fruto de um acordo

mútuo, e só quem participou desse acordo é quem teria condições de trabalhar com os

mesmos as possíveis sanções')

Sujeito 6: FERNANDA

COOPERAÇÃO

1. Ao pedir para os alunos levarem material de sucata para a sala, uma aluna diz que os

alunos sempre escoram. Você puxou pela responsabilidade de cada um de levar o

material, mas também incentivou os mesmos a cooperarem entre si a partir da partilha

do material. Como você aprendeu a trabalhar dessa forma?

DISCIPLINA

4. Apesar das tentativas de diálogo com os alunos, algumas vezes você toma uma postura

mais rígida como dizer para um aluno: solta isso se não eu taco na sua cabeça'. O que
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você sente. nesses dois momentos. O que você acha que a leva a agir dessa forma?

Você acha que nesse segundo momento houve respeito mútuo?

Sujeito 7: GARDÊNIA

COOPERAÇÃO

1. Uma vez você disse que os alunos da 4a série trabalham melhor em equipe do que

individualmente. Em outros momentos você diz que não ira mais trabalhar em equipe:

na minha aula eu não quero em grupo não; na próxima aula não vai ser de equipe

porque vocêsficam conversando. Como você entende essas duas formas diferentes de

pensamento.

RESPEITO MÚTUO

2. a entrevista, você disse que era, no início, uma pessoa autoritária, mas que estava

tentando mudar sua postura. Entretanto, na prática de sala você encontrou certa

dificuldade de manter uma postura não autoritária, como por exemplo, quando você diz

a uma aluno eu mandei pegar a tarefa ou quando um aluno sugere algo e você acaba

não aceitando sua sugestão. A que você atribui essa dificuldade? Como você se sente

diante dessa realidade?
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