EDITORIAL
Cultura pela experiência

O coração e a mente das instituições de
ensino costumam balançar entre a nobre
função de formar seres humanos críticos,
reflexivos, com a inteireza existencial
proporcionada pela cultura e a não menos
nobre e igualmente necessária missão de
dar-lhes condições de exercer profissões
úteis à sociedade e realizadoras para eles
mesmos. As boas instituições de ensino
não se abatem pelo impasse: dedicam-se
à formação de melhores seres humanos,
excelentes profissionais. Este é o propósito
do UniBrasil Centro Universitário.
Platão estabeleceu um princípio de filosofia
pedagógica ao declarar que “a tarefa da
Educação é a de descobrir o que cada
pessoa pode fazer bem, e exercitá-la para
se assenhorar dessa espécie de excelência,
posto que esse desenvolvimento propicie,
de modo mais harmônico, a satisfação das
necessidades sociais”.
Tal pensamento evoluiu para o que
denominamos Pragmatismo, doutrina que
preconiza que todo aprendizado, todo
conhecimento deve ter um fim prático e,
desde o início do século XIX, representa
uma escola de pensamento segundo a qual
o valor da verdade, de todo pensamento,
de qualquer teoria, reside no seu caráter
instrumental, isto é, no seu rendimento
manifesto em ação. No entanto, mesmo
tomando o conceito de experiência como
fator central de seus pressupostos, a escola

não poderia ser uma simples preparação
para a vida, mas sim a própria vida; e o
ensino e a aprendizagem precisam estar
baseados na compreensão de que o saber
é constituído por conhecimentos e vivências
que se entrelaçam dinamicamente, distante
da previsibilidade das ideias antecedentes.
Portanto, alunos e professores, detentores
de experiências próprias, devem ser
aproveitados no processo; o professor com
sua visão sintética, mais abrangente e clara
acerca dos conteúdos, e os alunos, trazendo
sua visão sincrética, de início confusa e não
muito clara sobre aquilo que aprendem,
tornando a experiência um ponto central na
formação de conhecimentos, mais do que
as substâncias propriamente ditas a serem
trabalhadas. Deste modo, a aprendizagem
será essencialmente coletiva, e a interação
escolar efetivará o poder aprender ao lado do
poder ensinar.
O conhecimento é um processo que passa
pela investigação da possibilidade humana de
adequação e adaptação ao ambiente, e isto
só é possível pela junção do conhecimento
acadêmico com a experiência da vida:
dúvidas, incertezas, perturbações que fazem
parte do conhecimento humano sempre em
evolução.

Wanda Camargo – Conselho Editorial da
Revista Expressão.
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