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CONTEXTUALIZAÇÃO (PPI, n.33 a 41)

*

O que se entende por "contextualização"

do ensino e aprendizagem?

É o educador organizar o ensino e aprendizagem dos alunos
buscando sempre:
Conhecer o(s) aluno(s) quanto a:


pessoa: temperamento, caráter, gostos, dificuldades, vida, saúde...



família



ambiente: casa, bairro, nível sócio-econômico...



história educativa: colégios, notas, inclinações, tendências



formação e vivência religiosa



relacionamento com os outros, amizades...

Conhecer a relação do(s) aluno(s) com o tema do estudo:


conhecimento prévio que ele tem sobre o tema da programação



aptidões e disposições do aluno para trabalhar o tema

Situar a programação da disciplina de acordo com a:


programação acadêmica da série



programação vertical da disciplina entre as diversas séries



programação comunitária e pastoral da série



programação mais ampla do colégio.



os temas principais ou mais urgentes do debate local, nacional e internacional

Conhecer o clima educativo do colégio: normas, comportamentos, etc.
Conhecer-se a si mesmo ante:

*



à sua própria situação de vida e de educador



aos alunos, ao processo educativo, ao clima escolar, ao contexto sócio-econômico

Por que a "contextualização" é importante para o ensino e aprendizagem?
Porque:

2


a experiência humana nunca se produz no vazio, mas num contexto concreto



permite ao educador elaborar uma programação e uns instrumentos de trabalho mais
adequados ao tipo de aluno que lhe toca acompanhar e não a um aluno qualquer, ideal.

*

O que não é a "contextualização" no sentido da pedagogia inaciana?
Não é a consideração isolada de um dos aspectos acima descritos, esquecendo-se do seu

conjunto.
*

Como conseguir a "contextualização"?
Da vida do aluno, através por meio de:


contato direto com o próprio aluno e sua família



dossier do aluno e do histórico escolar



entrevistas ou reuniões com coordenador de série, orientador educacional, agentes de
pastoral e outros acompanhantes mais próximos



atas dos Conselhos de Classe

Da juventude, por meio de:


estudo das características psicoevolutivas da criança e do adolescente



conhecimento do mundo e das preferências dos jovens: modas, rituais, roupas, músicas,
poemas, literaturas, ídolos, linguagem, etc.



contato espontâneo com os alunos nas entradas, saídas e recreios

Do colégio, por meio de conhecimento de:


Plano Diretor, programação e calendário do colégio



orientações das diversas diretorias e coordenações



comunicados e informativos

Da série, por meio de conhecimento e acompanhamento de:


reuniões de equipes de série e de conselhos de classe



programação acadêmica, religiosa, e comunitária da série



programação vertical da respectiva disciplina



ambiente e relacionamento geral de alunos, famílias e educadores

Da realidade ambiental, por meio do acompanhamento de:


meios de comunicação falada, escrita e televisiva

EXPERIÊNCIA (PPI nº 42-46)
*

O que se entende por "experiência" no ensino e aprendizagem?
É:


"saborear as coisas internamente", como dizia Santo Inácio
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o contato - direto ou mediato - do aluno com o objeto do conhecimento a ser descoberto e
construído, envolvendo todo o seu ser por meio de:

*

o

seus sentidos

o

imaginação

o

sentimentos

o

vontade

Por que a "experiência" é importante para o ensino e aprendizagem?
Porque:


é o desenvolvimento do aluno como construtor ou protagonista, e não mero ouvinte, do seu
conhecimento


*

sem ela o aluno não chega à ação comprometida, objetivo final da educação inaciana

O que não é a "experiência" no sentido da pedagogia inaciana?
Não é:

*



uma abordagem apenas intelectual do assunto de estudo



levar o aluno apenas à atividade ou ao manuseio de material didático no estudo



uma etapa separável da etapa da "reflexão"

Como levar o aluno à "experiência" na aprendizagem?
no campo do entendimento:


questionamentos e debates com a classe para aguçar sua curiosidade e motivá-la para
trabalhar sobre o tema da aprendizagem, objeto do conhecimento a ser descoberto ou
construído



perguntas que levem os alunos a dar-se conta do que já conhecem a respeito, confrontando
com o que estudaram previamente



guias, fichas, roteiros, recursos audiovisuais, etc. que levem à pesquisa de conceitos, fatos,
leis, de personagens, circunstâncias acerca do tema da aprendizagem

no campo dos sentimentos:


levar o aluno a recolher e recordar os dados da própria experiência e a selecionar o que
será relevante para o objeto do conhecimento a ser procurado



favorecer a experiência ou manipulação direta de fenômenos ou situações referentes ao
tema da aprendizagem



roteiro de perguntas e tempo de silêncio que propiciem ao aluno "cair na conta" (identificar)
de suas reações afetivas ao tema da aprendizagem



tempo de partilha entre os alunos sobre suas reações afetivas

no campo da imaginação:
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simulação ou dramatização de situações



exercícios diversos de:
o

criatividade

o

projeção de situações

o

comunicação não verbal

o

em laboratórios

REFLEXÃO (PPI nº 47-58)
*

O que se entende por "reflexão" no ensino e aprendizagem?
É o empenho do aluno em indagar o significado, a importância e as implicações do que está

trabalhando e experimentando no tema de aprendizagem.
*

Por que a "reflexão" é importante para o ensino e aprendizagem?
Porque permite ao aluno:


consolidar e tornar próprio o trabalho realizado sobre o tema da aprendizagem



construir as crenças, os valores, as atitudes e a maneira de pensar do aluno, capacitando-o
para a ação


*

buscar significado do que aprendeu para a vida

Como levar o aluno à "reflexão" na aprendizagem?
Levando o aluno, com toda a liberdade, a:


desenvolver a imaginação e a exercitar a vontade



formular diversas perguntas (o quê, como, quando, por quê, etc.) do assunto em estudo



decifrar suas reações (interesse, apatia, contentamento, perplexidade, temor, etc.) diante do
tema da aprendizagem



perguntar-se sobre as implicações, influências ou conseqüências do tema sobre ele mesmo
e sobre a sociedade, especialmente os pobres

*

O que não é a "reflexão" no sentido da pedagogia inaciana?
Não é:


um mero exercício de interpretação do texto



a elaboração "intuitiva" de juízo, sem conhecimento ou estudo prévio



separável das experiências intelectuais, afetivas e das intuições



a manipulação ou a doutrinação do professor querendo impor aos alunos o seu ponto de
vista sobre o assunto

*

Quando o aluno faz a "reflexão" no processo de aprendizagem?
Quando o aluno:


vê com maior clareza a verdade que está estudando



descobre as causas dos sentimentos ou reações que experimenta
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penetra mais a fundo nas implicações do que estudou



logra convicções pessoais sobre fatos, opiniões, verdades compreende quem é e como
deve ser em relação aos demais

*

Recursos e Subsídios para despertar a "reflexão" do aluno:


perguntas, roteiros, guias, fichas do professor



intercâmbio das reflexões individuais da classe



debates, dramatizações, estudo de casos, etc

AÇÃO (PPI nº 59-62)
*

O que se entende por "ação" no ensino e aprendizagem?
É a modificação que o aluno incorpora à sua pessoa, em qualquer das dimensões de sua vida, e

se dispõe a oferecer à sociedade, a partir do tema trabalhado na aprendizagem.
*

Por que a "ação" é importante para o ensino e aprendizagem?
Porque:


a prova mais contundente do amor é o que se faz, não o que se diz



a pedagogia inaciana visa formar homens e mulheres de decisão, de ação, de
compromisso, de atitudes e não apenas de intelecção e de experiência

*



a aprendizagem manifesta-se necessariamente na vida do aluno



a aprendizagem não pode ser um mero "passeio" sobre o objeto do conhecimento

Como levar o aluno à "ação" na aprendizagem?


possibilitando que o próprio aluno elabore suas próprias conclusões sobre aquilo que
experimentou o que refletiu



confrontando sua realidade pessoal e social com o aprendido



projetando novos "modelos" para as situações de aprendizagem



perguntando ao aluno sobre:
o

os valores, convicções e atitudes que o tema aprendido assumirá ou rejeitará em sua
vida

o

o compromisso concreto que assumirá como serviço à sociedade: casa, vizinhança,
familiares, escola, igreja, clube, outros.

*

O que não é a "ação" no sentido da pedagogia inaciana?
Não é apenas:


o crescimento pessoal do aluno



a sua atitude de serviço aos outros

Mas:


o seu aprimoramento intelectual
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e o crescimento nas demais dimensões

AVALIAÇÃO (PPI nº 63-67)
*

O que se entende por "avaliação" no ensino e aprendizagem?


É a tomada de consciência dos educadores e dos alunos do progresso que estes realizam
na aquisição de conhecimentos e no seu crescimento integral.



É uma avaliação: integral (de conhecimentos e de atitudes), mais diagnóstica que
classificatória

*

Por que a "avaliação" é importante para o ensino e aprendizagem?
Porque:


a pedagogia inaciana não quer propiciar a memorização ou assimilação dos conhecimentos,
mas quer formar homens e mulheres de serviço aos demais



permite detectar o estágio e o ritmo do aluno na busca dos objetivos propostos para a
aprendizagem.



permite reforçar ou corrigir os instrumentos de trabalho utilizados



unifica a dimensão acadêmica com todas as outras do processo formativo



favorece a compreensão do acadêmico como experiência de aprendizagem e não mera
prestação de provas ou de exames

*

Como levar o aluno à "avaliação" na aprendizagem?
Tendo em conta a programação estabelecida, por meio de:

*



contatos diários com os alunos sobre seu processo de aprendizagem



ficha, dossiê ou diário elaborado pelo aluno



auto-avaliação (escrita ou oral) do aluno



verificações (argüições, exercícios, provas), previstas ou não, semanais ou mensais



partilha em grupos ou com toda a classe



reuniões dos educadores (Ex.: Conselhos de Classe)



tomadas de consciência pessoais e comunitárias



instrumentos de auto e heterocontrole

O que não é a "avaliação" no sentido da pedagogia inaciana?
Não é:


um momento terminal do processo de aprendizagem



para medir apenas a assimilação dos conteúdos, deixando de lado as atitudes e o
crescimento integral do aluno



um tribunal de cobrança, de prestação de contas, nem de mero juízo do trabalho realizado
pelo aluno
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VANTAGENS DO PARADIGMA PEDAGÓGICO INACIANO (PPI)
*

Quais as vantagens do PPI?
Vantagens para o aluno porque ele:


se torna mais pessoal, ativo e crítico no processo de ensino



é valorizado no seu estilo, ritmo e preferência de aprendizagem



relacionará com mais facilidade as matérias que estuda



conseguirá maior plenitude e riqueza pessoal ao discernir sobre suas experiências antes de
passar à ação



se acostuma a não estudar apenas para as provas



descobre o prazer de estudar e de estudar de modo habitual



é estimulado a permanecer aberto ao crescimento para a vida toda



cresce na dimensão social, respeitando o outro e conhecendo a realidade ambiental



tem maior possibilidades de "ser para os outros"

Vantagens para o professor, porque o PPI:


é um modelo prático para enriquecer a estrutura e o conteúdo do curso



sugere uma multidão de caminhos para o trabalho pessoal e coletivo



permite conhecer o ritmo e o desempenho pessoal de cada aluno



facilita a condução ou o manejo da classe



enriquece o professor no seu trabalho educativo

Vantagens para o colégio, porque:


ultrapassando o aspecto meramente teórico do processo educacional, pode propiciar
mudanças no modo de pensar e de agir dos alunos



a inter-relação das cinco dimensões situa-se no coração da pedagogia e da espiritualidade
inacianas



assegura a inter-relação do professor, aluno e matéria



atende aos ideais de formação de modo prático e sistemático



conserva

a

tradicional

inspiração

pedagógica

inaciana

permitindo

incorporar

as

metodologias atuais

APLICABILIDADE DO PARADIGMA PEDAGÓGICO INACIANO
*

É fácil aplicar o PPI?
O PPI pode:


ser utilizado por qualquer professor, em disciplinas - teóricas e práticas - de qualquer série
do colégio



ser usado também em atividades extra-classe, esportes, programas de serviço social,
convivências e outros
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ter suas etapas realizadas pelos alunos individual ou em grupo



começar a ser aplicado logo que os educadores se exercitem nas novas técnicas de ensino



ter meios e instrumentos típicos para cada etapa ou comuns a várias delas

O PPI não:


exige o aumento de disciplinas ou da carga horária das existentes no currículo



pode ter sempre as cinco dimensões aplicadas numa única aula

RELAÇÃO EDUCADOR E ALUNO
*

Por que o PPI valoriza tanto a relação entre o professor e o aluno?
Porque:


é condição "sine qua non" para uma educação de valores



os professores estão mais próximos dos alunos e podem influenciar mais pelo seu exemplo
que pela sua competência e talento oratório

*

Qual deve ser a atitude do professor na pedagogia inaciana?
A atitude do professor deve ser:


de atenção pessoal, apreço, respeito, serviço, e de verdadeiro companheiro de
aprendizagem

*



não só a de informar



mas criar condições para ajudar o aluno a progredir rumo à verdade

Para que servirá o PPI?
O PPI servirá para:


aplicar uma pedagogia para o serviço da fé e a promoção da justiça, fundamento do
humanismo cristão social, núcleo da tarefa educativa jesuíta hoje

*



ajudar a concretizar os princípios das "Caracteríticas da Educação Jesuíta"



ajudar os professores a desenvolver um trabalho:
o

solidamente acadêmico

o

formador de "homens e mulheres para os outros"

o

que trate dos valores inacianos no próprio currículo escolar

Quem poderá utilizar o PPI?


os estabelecimentos educativos jesuítas: escolas, colégios e universidades



outros processos educativos que se inspiram na espiritualidade de Santo Inácio de Loyola.

