PARCERIA PROFESSOR-ALUNO. CONCEITOS BÁSICOS

Izabel Sadalla Grispino *

A parceria do professor com o aluno cria, na sala de aula, um clima interativo, um
conhecimento articulado, facilitadores da comunicação e da abordagem da educação
democrática e libertadora.

Ao trabalhar o aluno, sua matéria-prima, o professor marca sua presença na sociedade,
quando lhe entrega o resultado de sua obra maior: um cidadão conscientizado de que o
desenvolvimento do País é a soma do desenvolvimento individual.

Para chegar a esse bom termo, o professor precisa adequar o seu ensino ao tipo de aluno que
recebe; precisa falar, como emissor, a língua do aluno, o receptor. Conhecê-lo bem, conhecer
seu universo cultural, deve ser o ponto de partida, a fim de centrar a aprendizagem em bases
no real, no concreto, preferentemente nas séries iniciais, e evitar, assim, uma possível
inadaptação do aluno aos métodos da escola.

Escola é vida, é experiência de vida. Investigar o cotidiano do aluno, trazer sua vida à escola,
relacioná-la, estrategicamente, aos conteúdos do currículo, vão tornar a aula mais atraente,
mais condizente com esse aluno.

O ato pedagógico deve estar inserido nas condições psicossociais do aluno, dentro de sua
faixa etária, e ministrado de forma prazerosa e afetiva. O professor deve encaminhar o seu
ensino de modo a desenvolver habilidades paralelamente à aquisição do conhecimento. Estes
preceitos já aprendíamos, na década de 60, com o Prof. Anísio Teixeira, na proposta de sua
escola-parque.

É consenso entre os pedagogos de que “pacote pronto” leva à repetência e de que a
apropriação do conhecimento historicamente constituído leva ao desinteresse, à apatia.
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A função do professor é um questionar contínuo. Deve ser um pesquisador permanente. Para
melhor se aproximar do aluno, questiona-se: quem é esse elemento humano que recebo?
Como é o seu modo de vida? Quais são as suas condições financeiras? Quais as marcas
culturais que traz de sua família? De sua comunidade? Mediante respostas obtidas, ressalta as
variantes que deve considerar no seu planejamento de ensino e os meios para interagir com
elas.

Todavia, a competência do professor está em superar gradativamente essa realidade e dar ao
aluno uma formação compatível com o mundo moderno, remetendo à escola o seu caráter
formal. É evidente que a preparação do professor tem reflexo na aprendizagem. Ele precisa
mostrar qualidade, atualizar-se.

Uma das maneiras de conhecer o aluno é trocar informações com ele. Nessa troca, o professor
não pode considerar, apenas, o seu saber, mas, também, o saber do aluno. Não fecha o
conhecimento, não se coloca como o “detentor do saber”, ao contrário, abre-se para outras
culturas, as pluriculturas, que, mesmo diferentes da sua, são igualmente válidas. É uma troca
onde se transmitem e se recebem informações. Tem que “aprender a aprender”, como
enfatizou o nosso Paulo Freire, saber interpretar as múltiplas linguagens, as falas
heterogêneas, na constatação de que o saber é uma viagem, não um porto.

A troca é democrática, forma o aluno para o diálogo. Democracia é treino. A parceria, a troca,
são canais, por vezes, difíceis, que demandam tempo, mas que precisam acontecer.

Traçando o perfil do aluno, valorizando sua história, obedecendo a estrutura do pensamento –
as fases específicas do desenvolvimento mental delineadas por Jean Piaget – o professor terá
um aluno interessado, participativo, com um desempenho que irá, indubitavelmente, do grau
bom ao excelente.

Um outro aspecto a ser considerado nessa linha de atuação é não se utilizar do saber como
fonte de poder: o professor detém o poder porque é aquele que sabe, o aluno aquele que não
sabe. O saber, embora tenha o seu peso, não pode ser o determinante do poder. O poder não
pode estar monopolizado, restrito a uma pessoa ou a um pequeno grupo, mas estender-se a
todos os membros da parceria; um poder compartilhado, do aluno para o professor, do
professor para o diretor, da comunidade para a escola e vice-versa, onde todos devem ter voz
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e vez. Um poder que ressurge do grupo, nunca imposto de cima para baixo. Isso, desde a
colocação de procedimentos disciplinares, dos limites, os quais deverão ser elaborados,
analisados com os alunos, antes de serem adotados, até a escolha de cursos que serão
ofertados pela escola.

A opção, hoje, não é pela disciplina do silêncio, mas pela disciplina do diálogo, que
conscientiza e, por isso mesmo, favorece o compromisso, a cumplicidade, a vontade de
acertar. Desemboca na educação libertadora.

A educação libertadora contempla o construtivismo, faz do aluno o agente e o centro da
aprendizagem. No desenrolar de seu processo, o aluno, ao ser encorajado e valorizado em sua
fala, libera o seu eu, caminha para a criatividade, para o espírito crítico, atingindo autonomia de
expressão. É a pedagogia de um saber que resulta da observação, da pesquisa, da
experimentação, do fazer e que, através desses passos, chega, criticamente, ao saber
acumulado pela humanidade. Não se quer um aluno acrítico, acomodado, mas um indivíduo
crítico, participando da transformação do mundo.

Ao pensar criticamente, o aluno vai aprendendo o sentido específico das palavras, o sentido,
por exemplo, de liberdade, dos limites que se impõem para conquistá-la, diferenciando-a de
libertinagem, de atos libertinos. A educação libertadora prioriza o ser pensante, o ser capaz de
ousar para, no amanhã, enfrentar, com coragem, os desafios inerentes à própria vida.

Atuar profissionalmente, de modo a não sufocar a semente plantada, a regá-la, a arejá-la e no
seu desabrochar poder dizer: “Eu fui, apenas, o jardineiro; a flor já estava lá”, é a grande
realização do professor.

* Extraído do site www.izabelsadallagrispino.com.br
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