5. CONCLUSÃO

Desde longa data que a generalidade dos professores vem reclamando a falta
de adequação dos programas (iguais para todas as escolas e resultantes das decisões
tomadas por alguns iluminados) emanados da administração central, à realidade
actual da(s) escola(s). Aliás, não são apenas os programas (quer na sua extensão,
quer na sua organização) que têm sido alvo de crítica, mas o currículo na sua
generalidade.
Esta situação foi consideravelmente agravada com a democratização do ensino,
em que as escolas, ditas “escolas de massas”, passaram a lidar com a diversidade,
sem que para isso tenham ajustado convenientemente as suas práticas, de modo a
assegurar realmente uma formação básica adequada a todos os alunos. A escola
tradicional encara a diferença como um problema insolúvel, como um obstáculo à
progressão das aprendizagens colectivas. Não está preparada para integrar a
diferença e a diversidade como uma fonte alargada de respostas para a
complexidade e imprevisibilidade das situações do mundo moderno.

Ao longo da Oficina , e partindo das leituras realizadas, é de todo salientar que
temos consciência de que é cada vez mais necessário que, para além do professor
reconhecer a diferença, este adopte uma pedagogia que a todos inclua, procurando
proporcionar um ensino diferenciado, organizando as actividades e as interacções de
modo a que cada um seja frequentemente confrontado com situações enriquecedoras
de acordo com as suas características e necessidades pessoais.

Ao promover o desenvolvimento de estratégias diversificadas, o docente
“torna-se um facilitador, um verdadeiro construtor de ambientes de aprendizagem

que promovam o desenvolvimento pessoal, cultural e social, de maximizar as
oportunidades de o aluno aprender a ser produtivo. Para além disso, terá que
desenvolver e gerir esses ambientes sendo suficientemente flexível para lidar com
o imprevisto, a incerteza, a expressão de sentimento, as dúvidas e os medos de quem
cresce, a par e passo de quem aprende ( Mona Engberg e outros, 1995, p.72-73).42
O que parece ser certo, é que não é fácil encontrar uma só receita, uma
«poção mágica», que permita resolver todas as situações problemáticas que vão
surgindo gradualmente. Mas, por outro lado, também parece evidente que a oferta
exclusiva de ensino/aprendizagem – o professor monocultural – seguro de si e que,
embora exigente e sabedor, é inflexível e daltónico culturalmente, tudo isto deve
pertencer ao passado.
Num mundo que cada vez mais se globaliza e que, simultaneamente, explode
numa afirmação de múltiplas identidades e saberes, há que ir procurando situações
várias de formação, há que ler, há que ir descobrindo, reflectindo, adequando,
identificando e imaginando novas formas de actuação que sejam o mais adequadas e
próximas das realidades com as quais o professor é confrontado diariamente.
Parafraseando Boaventura Sousa Santos “Num mundo que muda, que está

diferente, como é que a educação pode arrogar-se ao direito de permanecer idêntica
ao que era, ficando indiferente à diferença?” (citado por Stoer e Cortesão,
1999:34)43
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