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Several are the ways of teaching; and 3 are the foundations
of learning: agency, voice, and authority1.

1 Jessica M. Deshler and Elizabeth A.
Burroughs. Teaching mathematics with
women in mind. Notices of the AMS, 60

(9):1156–1163, October 2013

Agency is perhaps the most immediate to the engineer: the
learner needs to make herself capable of operating with the con-
cepts acquired. Ideally, in order to execute an engineering project;
or at least to grow to a higher level of understanding, and begin
a course of study that will lead there, without throwing out the
ladder after having climbed its steps. In a minimal, almost caricat-
ural, version, agency can mean solving homework exercises and
answering exam questions. Not necessarily irrelevant, as solution of
problems correlates to understanding, this version becomes coun-
terproductive when it replaces completely the more general idea
of agency. The tail wags the dog, Goodhart’s Law rears its ugly “When a measure becomes a target, it

ceases to be a good measure.”head. In the infamous closed–book exam, teaching rules, and learn-
ing runs away. Whoever has ever heard of engineering done by an
individual alone without books or references is free to feel piqued.

Voice implies in autonomy, a concept which goes beyond the
act of speaking and asking in the classroom, although even these
quotidian activities may be repressed via complex processes which
by reasons connected to my cultural inheritance I am not capable
of comprehending. The student needs to learn to talk about the
subject with his own voice. This is as true in supposedly imper-
sonal subjects typically studied by engineers as anywhere else. The
minimal pre-requisite is simply talking — or writing. Its opposite
is the unidirectional, hierarchical classroom, typical of Europe, es-
pecially the Septentrion, at least until the 1960s; and to judge from This may be completely lost in transla-

tion; archaic words help or hinder?the rumors of those that come back to the University of S Paulo af-
ter a junior year abroad, not there yet completely overcome. In the
land of Carnival, the class where the instructor talks with the chalk,
the chalk streaks the slate, the slate speaks to the student, and the
students checks the cheat sheet in the cell phone, this class repeats
the European tragedy — after the class is over, the distance evap-
orates in the coffee shop where professors and students call each
other by the first name, only to return as a tropical farce in the next
class. The other requirement is the professor’s voice — thus the
importance of authorship, of papers, books, conference talk, at least
as much for establishing the professor’s voice as for the scientific
content of the documents themselves.

Authority comes from the Creation, which only reveals it-
self by reflection, by experiment, by consideration of accumulated
wisdom, and by recognition and suppuration of errors. Perhaps it
is the thorniest concept for the gentile, especially the Meridional,
oppressed by centuries of forced deference to political authority
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and to political intermediaries of the Word. Authority imposes
itself by knowledge; by authorship while it renews itself continu-
ally; otherwise it dissipates into mere respect for the memory of
the knowledge of the elderly. It differs from vulgar authority that
subjects by the force of rules and the control of information. In the
absence of autonomy, the professor and the text place themselves
between the student and knowledge. A good teacher is one that
doesn’t muddle the students.

It becomes indispensable to unprepare classes. The ready, co- Or disprepare?

herent, irrevocable exposition distances the student from the re-
construction and appropriation of knowledge. The content is lost
in following the logical, perfected development, which is made
obscure by the consistency which is only visible a posteriori, and
places bookish lore above the student’s ability for daily comprehen-
sion.

Giving the student voice requires the professor to rebuild the
investigation during each lecturer — whether introducing a subject
that’s new to herself, or by means of perfectly reasonable deviations
from the beaten track, where uncertainty is mostly theater. Thus the
depth of science is freed, in the students mind, from the instructor’s
personal authority — it is only when the professor doesn’t have all
answers ready that the student re–acquires her voice.

* * *

The illusory security brought to the professor by knowledge
numbered, weighed, divided in a correctly prepared lecture is
counterproductive. Leaving aside the uncertainty concerning the
effectiveness of new technologies2, the question of how they can 2 E.R. Tufte. The cognitive style of

PowerPoint. Graphics Press, 2003be used to improve the execution of teaching methods that remove
agency, voice, and authority, from the master as well as the student,
is irrelevant. For technologies, new or not so new, can transmit
information almost on their own. Before some adventurer grabs
them, the university has to tear down the walls to continue as a
locus of creation of real and relevant knowledge.

* * *

The remainder of this paper is of interest only to those trying
to deal with issues specific to Brazilian universities. The author will
endeavor to translate it to the same awkward language as above if
there is interest.

A expressão mais fundamental da agência, fora do mo-
mento da sala de aula, está na definição e controle, ainda que parci-
ais, dos rumos de seu próprio currículo por cada estudante. Os cur- As matérias fora da área são tão ou

mais raras na humanidades do que
nas ciências, e em ambos os casos na
maioria aparecem como disciplinas
“de serviço”, com títulos utilitários
“para” ou “aplicadas a”, que são quase
caricaturas da ciência original.

rículos rígidos e monotemáticos praticados na esmagadora maioria
dos cursos da USP retiram da aluna a voz individual, em prol de
uma uniformização de “critérios de saída” cuja função, se já houve,
perde–se nos meandros da história. Mais do que eliminar a voz e
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agência do estudante, a invariância das disciplinas obrigatórias re-
tira a autonomia da autoridade do mestre, relegado à condição de
cumpridor de estruturas curriculares pré–definidas pelo estamento
burocrático, de intermediador de conteúdos carimbados pelo pa-
tronato dos donatários do poder acadêmico, de estruturas de poder
tão vagas e inacessíveis que nem a origem dos regulamentos é bem
conhecida, e folcloricamente imagina–se provir do Planalto Central.

Desde 1994 o curso de Automação & Controle, especialidade da
engenharia elétrica da Escola Politécnica, tem buscado se pautar
por princípios opostos. Reconhecendo a diversidade de interesses
dos estudantes, a multidisciplinaridade dos usos da engenharia
de controle na vida profissional futura dos politécnicos, as sempre
imprevisíveis demandas e necessidades do desenvolvimento tec-
nológico do país, e a riqueza de pontos de vista oferecidos pelos
professores não somente da Escola Politécnica como da Universi-
dade de S Paulo como um todo, o currículo reserva 2 ou 3 matérias
em cada semestre durante os 2 últimos anos para optativas livres
que podem ser cursadas em toda a universidade, não apenas es-
colhidas entre as matérias que através de seus docentes o grupo de
pesquisa e centro de decisão sói oferecer aos “seus” alunos. Dentro
do espírito de interdisciplinaridade e flexibilidade, o curso procura
manter o conjunto das matérias obrigatórias a um mínimo que julga
constituir a linguagem comum de todos os egressos da área, de
forma a possibilitar que a dedicação às optativas não seja apenas
nocional — para que o aluno possa efetivamente pensar fora das
grades.

Após 20 anos de avanços e retrocessos, a Escola Politécnica
aprovou a estrutura curricular chamada EC3, que contempla de
maneira geral muitas das ideias resumidas acima. São 2 passos
para frente e 1 ou 2 ou 3 para trás. Na implementação, infelizmente
os interesses e visões locais dos donatários de grupos de pressão
e ensino com frequência se sobrepujaram às intenções da Escola,
logrando preencher grande parte dos espaços reservados a eletivas
livres com matérias especializadas de interesse de laboratórios de
pesquisa. Os obstáculos enfrentados na Politécnica são da mesma
sorte que aqueles já encontrados nas 2 décadas anteriores pelo
curso de Automação & Controle: essencialmente, cada departa-
mento, por temor aos efeitos da iniciativa discente, busca controlar
a totalidade do conteúdo oferecido a cada estudantes, e também re-
siste a oferecer seus conhecimentos a estudantes cujo currículo não
controlam completamente — incluídos aqui tanto os departamentos
da mesma unidade como os de unidades separadas, com algumas
exceções.

A resistência à flexibilidade curricular não pode ser comple-
tamente atribuída ao reacionarismo, uma vez que a individual-
ização curricular contemplada pelas reformas dos anos 1990, na
Automação & Controle, e agora nos anos 2010, na Politécnica como
um todo, não é ideia nova. A flexibilidade proposta é não mais do
que uma pálida reflexão dos sistemas curriculares dos “liberal arts
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colleges”3, que são nos Estados Unidos o padrão de ensino de alta 3 Heloisa Pait. As faculdades de artes
liberais americanas: Raízes, adaptações
e desafios atuais. In Cristina Pecequilo,
Erica Simone Almeida Resende, and
Eugenio Diniz, editors, Os Estados
Unidos No Mundo Atual. Editora Juruá,
Curitiba, 2010

qualidade voltado para a formação do ser humano como um todo e
não apenas com vistas à preparação para uma prática profissional
que atenda a necessidades específicas do mercado de trabalho
momentâneo. Longe de ser uma novidade, o sistema baseado em
disciplinas eletivas se origina na segunda metade do século XIX,
notadamente com as reformas curriculares introduzidas em Har-
vard por Charles Eliot, e é um conceito válido inclusive para cursos
profissionais como o de engenharia.4 4 Felipe Pait. Currículos de engenharia

norte–americanos. Revista Engenharia,
71(620):27–30, maio 2014

As grades curriculares constrangem a agência, a voz, e a au-
toridade de estudantes e professores simultaneamente. É necessária
a busca de métodos que libertem a academia do enjaulamento pelos
currículos padronizados e pré–fabricados, bem como pelas práticas
de ensino hierarquizado que colocam o professor designado pelos
donos do poder como detentor único da Verdade. Mesmo porque
hoje o controle do fluxo de informações é cada vez mais difícil. A Talvez por isso mesmo entre mem-

bros do estamento burocrático e do
patronato universitário brasileiro
encontra–se uma simpatia maior por
propostas anti–liberais de controle
dos meios de comunicação, e por lim-
itações alfandegárias ao comércio de
bens e ideias, do que entre a popu-
lação em geral. Tese especulativa, a
conferir.

sequência de invenções, nos 2 últimos milênios aproximadamente,
do códex, da minúscula carolíngea, da imprensa, e da máquina
copiadora, permitem ao próprio estudante ir direto à página rele-
vante da fonte primária, ignorando o intermediário que não agrega
valor ao conhecimento escrito. Com a chegada da internet, termi-
nou de vez no Brasil a era das formas tradicionais de controle da
informação, do Index Prohibitorum, do auto–da–fé, do dólar–livro,
do DIP e do DOPS. Com um pouco de vigilância continuaremos
livres do Departamento de Orientación Revolucionaria e da Grande
Firewall da China. A devoção ou saudade dessas formas de con-
trole se afigura como explicação mais plausível para a insistência
no ensino unidirecional, não–interativo, do que o desconhecimento
das tecnologias que permitem transformar a vida na sala de aula
em uma recriação conjunta do saber; pois as tecnologias são armas
milenares na luta contra o monopólio estamental da informação na
qual a rede mundial de computadores desfere apenas o coup–de–
grâce.

A ilusória segurança trazida ao professor pelo saber contado,
pesado, e dividido na aula corretamente preparada é contraprodu-
cente. Deixando de lado a incerteza a respeito da eficácia de novas
tecnologias5, a questão de como podemos usá–las para aperfeiçoar 5 E.R. Tufte. The cognitive style of

PowerPoint. Graphics Press, 2003a execução de métodos de ensino que retiram agência, voz, e autori-
dade, de mestre como de estudante, não é importante. Porque as
tecnologias, novas ou nem tão novas, conduzem informação quase
por si mesmas. Antes que um aventureiro lance mão delas, a uni-
versidade tem que derrubar as grades para ser um foco de criação e
recriação de saber real e relevante.


