LANÇAMENTO DO LIVRO “PRÁTICA PEDAGÓGICA”

Izabel Sadalla Grispino *

O livro “Prática Pedagógica” (Estruturando Pedagogicamente a Escola), de minha autoria,
traz subsídios importantes para a formação do professor. Apresenta uma visão prática do
ensino-aprendizagem.

Nas minhas freqüentes visitas às escolas, apoiada, também, por pesquisas e resultados de
avaliação, notei que o ensino, com poucas exceções, continua preso à metodologia tradicional,
na linha do “magister dixit”. O professor pode até ter uma razoável formação em sua disciplina
específica, mas tem muito pouco treinamento prático em didática. O livro propõe-se, através de
temas a serem desenvolvidos em sala de aula, a fazer o professor se ver em atuação.

“Prática Pedagógica” não é livro de tema único, visto em seus múltiplos aspectos, mas livro
de temas variados, atuais, por vezes problemáticos, retirados do dia-a-dia da sala de aula.
Passo a passo, ele vai formando opinião, provocando mudança de mentalidade, fornecendo à
escola uma estruturação didático-pedagógica. Questões práticas são lançadas ao longo do
livro, vistas sob uma ótica científica, apoiada em conceitos referendados pelos clássicos da
literatura pedagógica.

O livro traz mensagens reflexivas, desperta o professor para uma renovada prática de ensino e
isso desde a sua capa, quando a imagem, a disposição das cadeiras, sugerem a prática do
diálogo, do debate, da construção do conhecimento; na contracapa, a posição da minha
imagem passa a importância do compromisso, da divulgação do conhecimento, da importância
de se conhecer para se conscientizar. Através da poesia, chama atenção da transformação
social promovida pela escola, de seu papel social. As “orelhas” do livro lançam proposições
que colocam desafios ao processo de ensino-aprendizagem. O leitor, pelos temas abordados
nas “orelhas”, sentir-se-á impelido a continuar a leitura.

A formação do professor é basicamente, ainda, calcada na teoria; as próprias faculdades
fundamentam seu ensino numa passagem de conhecimento unilateral. Esse processo vai se
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tornando uma gangorra, um jogo de pingue-pongue. Da sala de aula da educação básica vai
para a sala de aula da faculdade e desta, novamente, para a sala de aula da educação básica,
numa corrente contínua.

A escola hoje não se mantém mais como transmissora do saber. O método moderno exige um
aluno pensante, criativo, construtor do conhecimento e não simples receptor. O desinteresse
do aluno pela escola provém, em grande parte, de seu isolamento na sala de aula. É
necessário dar ao currículo uma visão prática, que se distancia da visão culturalista,
enciclopedista. Um ensino que visa recriar a cultura com o aluno. O processo tradicional, que
leva ao aluno o conteúdo pronto e acabado, não prende sua atenção e coloca a escola em
defasagem com seu tempo. A escola atualizada trabalha com projetos e não aulas em que o
professor fala, dita, escreve na lousa e o aluno copia. Os projetos precisam chamar a atenção
do aluno, atrair seu interesse, engajá-lo em suas escolhas.

No método tradicional, conteudista, o aprendizado ocorre de fora para dentro, pela transmissão
do conhecimento. Na pedagogia construtivista, ao contrário, o aprendizado ocorre de dentro
para fora. No construtivismo, o aluno galga passos para chegar, ele mesmo, ao conhecimento.
Esse método, ensina a pensar, a criar hipóteses, relacionar, interpretar para chegar ao
conhecimento. Ele é uma exigência da época, que pede um ser crítico, reflexivo.

Um outro tópico importante na aprendizagem moderna diz respeito à contextualização do
conhecimento e a interdisciplinaridade das disciplinas do currículo. A escola afasta-se dos
conteúdos desvinculados da realidade do aluno. Busca assuntos que tenham ligação com sua
vida e de importância sociocultural. A interdisciplinaridade – interligando as diversas áreas do
saber – promoverá ao aluno uma formação geral mais ampla e a contextualização buscará a
solução dos problemas sociais no seu trato com o cotidiano. A escola colocará os objetivos do
ensino próximos ao dia-a-dia da sala de aula.

Estamos vivendo uma nova etapa da educação. A escola toma novos rumos, ressalta a
educação para o pensar. É uma nova escola, onde não basta a criança ser educada, mas
precisa ser bem educada. Os modelos educacionais mudaram nas últimas décadas. Deixou-se
de lado a importância da memorização e passou-se a adotar projetos pedagógicos destinados
a dar mais autonomia aos alunos na aprendizagem. As principais tendências do ensino, que
vão se consolidando, consistem em levar o aluno a pensar com mais compreensão de seu
cotidiano, mais capaz de tomar decisões e mais apto ao convívio social.
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Estamos passando por um processo de revolução tecnológica e industrial, que introduz
mudanças rápidas e importantes nos métodos e na organização da produção. Nesse contexto,
a escola precisa promover o exercício simultâneo entre a área do saber e a do fazer.
Atualização constante, reciclagem de conhecimentos, experiências em sintonia com as
mudanças mundiais são, portanto, requisitos para uma segura atuação docente. Os métodos
de ensino renovam-se, há uma variedade deles, porém, entre todos, há princípios comuns que
os norteiam, como a passagem gradativa do conteúdo, a observância do ritmo próprio de cada
aluno, de seu nível de conhecimento, a observância das fases do desenvolvimento mental da
criança, no período da alfabetização, a avaliação individual e contínua da aprendizagem.
Caracterizam-se mais por competências cognitivas de caráter geral que por informações.

Estes e muitos outros assuntos de suma relevância ao processo educacional estão contidos no
livro. É um livro de 364 páginas, de fácil manuseio, de fácil leitura, cujos tópicos se encontram
elencados e numerados no sumário. Está dividido em capítulos e cada capítulo contém um
conjunto considerável de assuntos específicos, correlatos.

O livro aborda os principais passos da reforma do ensino estabelecidos pelo Ministério da
Educação (MEC), de conformidade com a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB),
n.º 9.394/96. O capítulo “Aspectos da Escola Renovada” registra, com exemplos, os avanços
metodológicos, apregoados por esta nova escola. O livro traz um estudo detalhado sobre o
sistema de ciclos na progressão continuada. Aborda no capítulo “Avaliação da Aprendizagem”
os amplos aspectos da personalidade a serem avaliados, os aspectos cognitivos, afetivos,
psicomotor. Antes das Considerações Finais, há um extenso capítulo sobre educação infantil,
sobre o comportamento infanto-juvenil, visto à luz da psicopedagogia.

Promover a qualidade do ensino, assessorar a formação do professor, fornecer subsídios à
escola, estendendo o olhar à decadente escola pública, foram uma das minhas grandes
preocupações. O grande objetivo do livro é ser útil à causa da educação.

O livro encontra-se à venda nas principais livrarias da cidade, por um preço bastante módico.

* Supervisora de ensino aposentada.
(Publicado em junho/2004)
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