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RESUMO

O presente trabalho trata de uma revisão bibliográfica construída a partir das análises feitas por textos que
contemplam as contribuições de Victor Frankl e Friderich Bollnow para o campo educacional. Os conceitos usados
nessas obras são oriundos das pesquisas desenvolvidas pelos autores supracitados, e que se mostram atuais no
contexto da educação na área de ciências exatas. Neste sentido, o trabalho teve como objetivo abordar a relação
destes conceitos com a educação na área citada. Pensamos que na mesma, a inclusão das discussões de Frankl e
Bollnow é fundamental, pois vem sendo constantemente carregada de tradições negativas que afetam possíveis
relações saudáveis que se fazem impreteríveis na tricotomia professor-aluno-conhecimento, como atitudes de caráter
rígido e inflexível.

Palavras-chave: Resiliência; Formação Humana; Educação de ciências exatas.

RESUMEN

El presente trabajo trata de uma revisión bibliográfica construída por médio de análisis hechas por textos que
contemplan contribuciones de Victor Frankl e Friderich Bollnow para el campo educacional. Los conceptos utilizados
em estas obras son provenientes de la buscas desarrolladas por los autores citados y se muestran actuales em el
contexto de la educación em la área de ciencias exactas. Em este sentido, el trabajo tuvo como objetivo abordar la
relación de estes conceptos com la enseñanza en la área citada. Pensamos que la inclusión de las discusiones de
Frankl e Bollnow es fundamental en esta área, pues vem siendo constantemente cargada de tradiciones negativas que
afectan posibles relaciones saludables que son indispensables em la tricotomía profesor-estudiantes-conocimiento,
como actitudes de carácter rígido y inflexible.

Palabras clave: Resiliencia; Formación Humana; Enseñanza de ciencias exactas

INTRODUÇÃO

Com o intuito de humanizar os processos de ensino na educação superior na área de exatas, o presente trabalho de
cunho teórico, relaciona algumas das contribuições de Viktor Frankl, e de Friedrich Bollnow para esse campo de
atuação tão sobrecarregado negativamente pela cultura que se instaura e insiste em torná-lo rígido, inflexível e
impenetrante a olhares que leem as entrelinhas da educação e do ato de ensinar.

Entre as ideias de Frankl, destaca-se a Logoterapia e os seus conceitos envolvidos com a educação encontrados em
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alguns trabalhos, tais como: Faria (2006); Fajardo (2015); Tavares (2001) e Leal (2010). Esses conceitos são o da
Liberdade, da Responsabilidade, da Ação e da Esperança onde cada um deles estão ligados com si próprios.
Também se faz pertinente a inclusão dos conceitos de Amor, Paciência e Confiança, desenvolvidos por Bollnow, como
a compreensão de desenvolvimento existencial do homem como um processo descontínuo, mostrando assim nós
como seres inacabados e passíveis de mudanças.

A relação que tomamos de Frankl para a educação é justamente a liberdade de escolha, a vontade de sentido e o
sentido da vida que docentes e discentes apresentam, ou podem apresentar, para irem de encontro ao que o autor
chama de “vácuo existencial”, tão comum nos dias atuais e, por que não, na educação.

Outro ponto que nos chama atenção é o tratamento da crise, do fracasso e da consciência, de que somos seres
inacabados. Os conceitos “sentido de vida” e “vontade de sentido” são apresentados por Frankl e refletem a questão
da esperança e da ação. A ação, muito importante nesse momento, não deve ser confundida com esperança, do
verbo “esperar”.

Veremos mais adiante algumas questões que nos fazem refletir sobre nossas atitudes enquanto professores e
pesquisadores, quando sentimos que algo está errado, que não há muito sentido naquilo que a escola ou a
universidade nos passa enquanto disciplina, fazendo com que aceitemos muitas coisas apenas pela fé e não pela
utilidade - aqui falamos de cursos considerados de ciências exatas, mas podendo se expandir para outras realidades,
que por sua vez, são desconhecidas para nós-.

Nessas questões, os conceitos brevemente mostrados acima, considerados por Bollnow (1979), como “As virtudes do
educador” que são o amor, a paciência e a confiança, também se fazem presentes na educação de ciências exatas,
pois aquilo que se ver na grande maioria das vezes é algo totalmente oposto com as arrogâncias, prepotências,
complexos de superioridades e afins. Ainda em Bollnow (1979), é trazido que o conceito de amor, limitando-nos
apenas ao de caráter distinto do erótico, que segundo o autor “o que nasce do profundo respeito ao sofrimento dos
demais” (p.2). Esse sentimento vai de encontro com alguns pensamentos de alguns professores que temos na área de
ciências exatas que pensam que ser um bom professor é sinônimo de ser carrasco.

A segunda virtude: a paciência, é para Bollnow (1979, p. 4) “a relação do homem com o tempo. É a arte de saber
esperar”. Essa arte, entretanto, não condiz muito com a realidade de professores “tarefeiros” e técnicos, que por sua
vez, também são pressionados devido ao tempo que o mundo atual requer. Não há uma escuta atenta às dificuldades
de acompanhar determinadas aulas e isso faz com que tudo vire uma bola de neve e aquele simples questionamento
que não foi sanado, vire no futuro uma barreira cognitiva consideravelmente rígida. Esse pequeno empecilho que
mencionamos muitas vezes não é sanado por falta de confiança e relações amigáveis da via de mão dupla:
professor-aluno. Muitas vezes, por essa falta de paciência que se assemelha, como o autor cita em outras palavras,
ao jardineiro que quer fazer de tudo com que a planta se desenvolva mais depressa, no tempo que ele deseja e sem
levar em consideração o próprio tempo da planta. Isso gera impaciência e com isso as relações ficam cada vez mais
distante. Deve-se ter paciência e entender que mesmo com o tempo sem parar, o que está em jogo não são metas e
sim seres em formação.

A terceira virtude citada pelo autor é a confiança. Esta virtude parece se desenvolver após o incremento do amor e da
paciência, pois caracteriza-se como uma soma dos dois anteriores. Confiança é então, aquilo que todo aluno tem que
ter com o professor e vice-versa para que assim cheguem no conhecimento envolvido nessa tricotomia
aluno-professor-conhecimento. Bollnow esclarece um ponto importante dessa virtude que diz:

Se o educador o considera sincero, organizado, leal, etc. então ele desperta no aluno as
qualidades correspondentes, resultando neste realmente um aluno sincero, organizado e
leal, tal como o educador espera dele. E, no inverso, quando o educador aponta no aluno
apenas defeitos, este receio precisamente é a causa de que estas deficiências se
apresentem e o educando resultará um aluno tão preguiçoso e mentiroso como o professor
havia esperado dele (BOLLNOW, 1979, p. 5).

Baseados na citação acima, não queremos dizer que o professor deve sempre ter a certeza de que terá um aluno
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exemplar à sua frente. O que queremos apenas é que o professor consiga enxergar que cada um deles tem algo
especial, limitações próprias e que só precisam de uma força e um apoio para seguir em frente.

Diante do exposto, vamos então observar algumas questões, como por exemplo: será que eles não podem ser
incluídos nessa prática docente culturalmente carregada de arrogâncias, prepotências, falta de empatia e desinteresse
pelo próximo Quais os benefícios da inclusão do amor, da paciência e da confiança nas práticas educativas para
ambos os autores desse processo

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Viktor Emil Frankl nasceu em 1905, em Viena, na Áustria e faleceu em 1997. Doutorou-se em Filosofia, Psiquiatria e
Neurologia e é tido como um dos maiores pensadores do século XX, sendo sua obra considerada moderna e atual.
Até o ano de 1938, Frankl faz conferências que envolviam questionamentos existenciais sobre o sentido da vida
(LEAL, 2010).

Após a trágica experiência vivida nos campos de concentração nazista, quando perde o pai, a mãe, a esposa, o irmão,
além de alguns amigos, escreve o livro “Em busca de Sentido: Um Psicólogo no Campo de Concentração” (FARIA,
2006).

Comentando a vivência dos colegas no campo de extermínio referiu que

a experiência da vida no campo de concentração mostrou-lhe que a pessoa pode muito
bem agir fora do esquema. Haveria suficientes exemplos, muitos deles heroicos,
demonstrando ser possível superar a apatia e reprimir a irritação; e continuar existindo,
portanto, um resquício de liberdade do espírito humano, de atitude livre do eu frente ao
meio ambiente [...] (FRANKL, 1991, p. 66).

Ele acreditava que a sobrevivência nos campos de concentração dependeu da capacidade de orientar a própria vida
em direção a um “para que coisa” ou um “para quem”. Sendo assim, cada um deveria descobrir o sentido de sua
existência por si mesmo e aceitar a responsabilidade que sua resposta implica. Em outros termos, “se tiver êxito,
continuará a crescer apesar de todas as indignidades” (FRANKL, 1991, p. 8).

Frankl (2005) considera que o homem sempre procura um significado para sua vida, sempre se movendo em busca
de um sentido, sendo esse seu “interesse primário”. O desejo de sentido seria não só uma manifestação natural da
humanidade do homem, mas também um indício de saúde mental.

Frankl foi o fundador da Logoterapia, cuja tradução literal seria “terapia através do sentido”, muitas vezes chamada de
“terceira escola vienense de psicoterapia” (as duas primeiras são a Psicanálise de Freud e a Psicologia Individual de
Adler) (LEAL, 2010). Para ele, a vida, potencialmente, tem sentido em quaisquer circunstâncias, mesmo nas mais
difíceis, mas o que importa é tirar o melhor de cada situação dada.

Para Leal (2010, p.41), identificar o sentido da própria existência parece fundamental em quaisquer circunstâncias:

Essa busca pode ser instigada, dentre outras formas, no momento em que se adote uma
reflexão crítica sobre si mesmo e o outro e, no âmbito educacional, isso se reverterá em
benefício de uma formação verdadeiramente humana e integral tanto dos educadores,
quanto dos educandos.

Então, da mesma forma que um paciente se apoia em algo que esteja carregado de sentido e que o faz seguir
adiante, por que o aluno não pode fazer o mesmo Será que na educação, o ensino de determinados assuntos e as
relações dos docentes para como os discentes não poderiam instigar a descoberta de um sentido Se um estudante
refletisse honestamente sobre o que está acontecendo à sua volta, identificasse possíveis mecanismos de risco e se
fortalecesse para enfrentar as inúmeras dificuldades que existem na vida universitária
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Frankl (1991) ressalta a necessidade de a educação ser vista através de uma ótica reflexiva responsável, ou seja, o
que realmente é importante, o que é essencial, o que tem sentido num mundo de superabundância de informação
Todos esses questionamentos são pontos essenciais hoje em dia pois, como diz o filósofo, professor e pesquisador
Mário Sérgio Cortella, em uma de suas inúmeras palestras gravadas e disponibilizadas na internet:

(...) há muita gente que é soterrada no dia-a-dia por informações de múltiplas fontes, mas
não as seleciona. (...) a escola também soterrou você com muita coisa absolutamente. (...)
conhecimento é inesquecível, o que é esquecível é a informação. Não confunda
informação com conhecimento. Informação é cumulativa, conhecimento é seletivo. A
escola foi marcada por (...) um excessivo número de informações sem lidar de fato com
aquilo que seria importante, isto é, que pudesse ser levado para dentro. A informação será
só a base para o conhecimento.

Acerca deste posicionamento pensamos que, se a seleção daquilo que é útil é difícil, colocando-nos no lugar de um
professor que tem que decidir sobre o que é útil para os alunos, torna-se, mais uma vez, algo permeado de
complexidades e incertezas. Daí entram as questões da necessidade constante de atualização do profissional, no
mundo tecnológico e tão conturbado de hoje em dia, das constantes transposições didáticas, do aprofundamento da
epistemologia daquilo que o mesmo leciona e, principalmente, que o estudo do ser humano faça enxergá-lo como um
ser inacabado e passivo de erros.

E como fazer isso numa sociedade como a nossa que não valoriza a complexidade da atuação docente Se não é com
amor, paciência e confiança, na perspectiva de Bollnow, temos uma grande probabilidade de não ocorrer processos
emancipatórios (FREIRE, 1987) na nossa educação e continuaremos reproduzindo o processo contínuo e linear da
educação que considera apenas as técnicas e os resultados exitosos, expressando uma ideia de tradicionalismo
curricular (BOBBITT, 1918; TYLER, 1949).

Infelizmente, muitos estão ministrando aula pela aula, conteúdos pelos conteúdos e técnicas pela técnica. Tudo sem
um sentido e, muitas vezes, de forma irresponsável e indiferente. Para que fazer isso ou aquilo se nem mesmo quem
ministra sabe onde usar Qual a relação tem certos conteúdos para a formação daquele sujeito, se não for
contextualizado Temos que ter o aluno como centro de nossas atitudes enquanto professores, pois é na formação
daquele cidadão do mundo atual que estamos interessados. Mudemos nossa prática, busquemos algo diferente. O
“mais ou mesmo” não está dando resultados.

Diante de tantos questionamentos, Maslow (1991, p.13) reforça nossa ideia ao dizer que:

O interesse na auto realização do aluno dá condições para uma aprendizagem no tipo
“continuum”, isto é, aquela que leva à satisfação de objetivos do aprendiz, estimulando a
criatividade, a imaginação, a consciência de si como um ser existindo no mundo e capaz
de transformá-lo, capaz de realizar suas próprias escolhas e responsabilizar-se por elas,
podendo tornar-se um “bom acolhedor”.

Ainda reforçando a ideia sobre ter o aluno como o foco, Faria (2006, p. 75) considera que:

O desafio atual da educação é o de incentivar caminhos criativos para a construção de um
futuro com esperança, onde se possa articular ciências, artes, tecnologia e crença. Sendo
capaz de perceber o que é essencial para a sobrevivência da humanidade, respeitando
valores, aproveitando erros históricos, procurando novas e significativas alternativas de
convivência humana. Considera os avanços científicos, a alta tecnologia, a modernização e
a globalização como não contribuidores para uma sólida revisão dos valores humanos, não
garantindo uma sociedade consciente, responsável e esperançosa.
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Sob outro ponto de vista, desta vez focado no aluno, nos perguntamos: será que o mesmo está sendo preparado para
a vida, considerando as crises e fracassos É na busca dessa resposta que entra umas das mais importantes
contribuições de Frankl para a educação, pois concentra as falas numa pedagogia da esperança que trata a crise
como algo importante, desde que se tenha uma visão esperançosa da existência. “Ela nasce da tomada de
consciência, de nossas carências, no sentido de que só quando refletimos sobre o inacabamento é que estamos
chamados a agir” (FURTER, 1966, p. 98 apud FARIA, 2006, p. 77). Para Faria (2006, p. 78), “a esperança é a garantia
do possível, de aceitar o risco, e olhar para frente, para o futuro, a maneira de ir além, de se ultrapassar, de
transcender”.

Essas crises e fracassos é que tornam a formação do homem como um ser descontínuo e instável, de acordo com a
filosofia da existência desenvolvida por Bollnow. Freitas (2012) aponta que, para Bollnow, existem dois modelos de
pedagogia, que é o modelo do artesão e o modelo do jardineiro. Esses modelos estão presentes até hoje, enraizados
nas nossas escolas e nas nossas universidades e refletem, como dito anteriormente, numa teoria curricular tradicional.
No modelo artesão, o ato de educar está diretamente relacionado ao ato de “moldar” o educando, de acordo com a
concepção de homem trazida pelo educador e meta pedagógica. Enquanto o modelo do jardineiro, entende que o
processo de educar necessita da exploração do interior do aluno, para que assim, de maneira espontânea, haja
condições favoráveis para o seu desenvolvimento com o mundo exterior (novas vivências).

Fica claro para nós que, dependendo do objetivo que se queira alcançar, um modelo se faz mais adequado que o
outro e nenhum, ainda na nossa concepção, alcança um objetivo que enxergue a emancipação do aluno como
cidadão, capaz de aplicar os conhecimentos vistos na academia ou na escola, no mundo lá fora. Então, surge
novamente a pergunta... “Para quem é tudo isso, se não para os alunos”

Seja para reconstruir uma nova pedagogia em novas formas de agir, seja para incluir mais amor, mais paciência e
muito mais confiança naquele que está ali por algum motivo, na vontade de sentido, buscando um significado para sua
vida, as ideias dos principais teóricos citados nesse texto, vem estabelecer novas visões e parâmetros que regulam
nossas atitudes, que nos deixam cheios de esperanças pela existência de ambientes mais propícios, para que novas
relações eclodam e o conhecimento se torne significativo.

CONCLUSÕES

Podemos concluir esse breve texto com mais alguns questionamentos, que se fazem como críticas ao modelo atual de
ensino e aprendizagem, presente em grande parte das universidades de cursos de ciências exatas e em muitas
escolas que obrigam - de certa forma - alunos a acreditarem que aquele conhecimento é válido para eles, sem ao
menos uma breve satisfação. Dito isso, vem os questionamentos: do que adianta termos quase que infinitas
informações com uma, segundo Frankl, superabundância delas Quem elaborou tal currículo ou ministra com uma
determinada prática já perguntou qual o interesse dos alunos ou já tentaram mudar diante de um contexto que não há
previsões de mudanças

Mesmo com tantos questionamentos vem a sensação de que temos que mudar, temos que ter algo palpável, que
chame a atenção ao mesmo tempo em que relacione e contextualize conhecimentos práticos que sirvam para resolver
problemas desse tão conturbado mundo atual. Precisamos usar o viés humanista e humanizar tanto os professores
quando os alunos para que assim quebremos o ciclo vicioso que se instaurou no nosso campo educacional, desde as
teorias curriculares tradicionais descritas anteriormente.

Então, como pós graduando e como professor-pesquisador, recomendo as obras supracitadas com o aconselhamento
de que darão um aporte teórico para melhorar as práticas e, se não for para entender, mas pelo menos que sirva para
a reflexão crítica de como estamos lidando com certos assuntos que são ricos em complexidade e que se mostram
essenciais para a construção de um sentido que possibilite o aluno seguir em frente, perante todas as transformações
políticas e, consequentemente, educacionais que sempre afetaram e sempre afetarão a formação do indivíduo.
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