CONTEÚDO SIGNIFICATIVO ATRAI O ALUNO

Izabel Sadalla Grispino *

Escola é uma instituição especial de inserção do ser humano, hoje vivendo uma sociedade
complexa, de profundas modificações culturais, que espera pela educação encontrar o
respaldo necessário à sua formação. Espera aprender como sujeito de um processo de
conhecimento vivido em consonância com o ambiente que o cerca.

A escola precisa criar condições para o aluno se desenvolver com naturalidade e prazer.
Precisa detectar as causas do insucesso do seu estudo. Avaliar conjuntamente a instituição, o
processo de ensino e o comportamento docente e discente. Uma pesquisa feita pela Secretaria
Estadual da Educação mostra que os alunos culpam bagunça por dificuldade no aprendizado.
Dizem que não aprendem por culpa deles mesmos ou dos colegas. A pesquisa, que contou
com 4,2 milhões de estudantes da rede estadual, mostrou que 61,4% deles culparam a
indisciplina da sala de aula, a falta de interesse dos jovens, ou o desconhecimento de matérias
de anos anteriores pela dificuldade de aprendizagem. O professor e a estrutura escolar são
citados como problemas por apenas 20%.

Muitos alunos reclamaram do fato de a “direção não punir os bagunceiros”. Disseram ser uma
boa solução “separar os que fazem bagunça dos interessados”. Uma outra observação recaiu
sobre professores faltosos, que são substituídos por outros de disciplinas diferentes. Pela
pesquisa, 35% dos alunos de 5.ª a 8.ª séries e 47% dos do ensino médio disseram ficar sem
professores em determinadas disciplinas. A substituição é feita por professores chamados
eventuais que são orientados a trabalhar com temas transversais, como ética, cidadania,
direitos humanos, meio ambiente e outros.

A pesquisa feita pela Secretaria Estadual da Educação, que traçou o perfil dos estudantes da
rede estadual, foi respondida junto com o Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do
Estado de São Paulo (Saresp) no ano de 2003. Ela mostra que 76% dos alunos da rede são de
famílias das classes C e D e que 71% dos alunos já trabalharam ao chegar no fim do ensino
médio. O Saresp não apontou diferenças de desempenho entre alunos trabalhadores e não
trabalhadores
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O perfil dos alunos da rede estadual de ensino revelado pela pesquisa mostrou
especificamente que:

– 29,4% acham que indisciplina na sala de aula dificulta a aprendizagem;

– 27,6% culpam a falta de interesse dos alunos pelas dificuldades;

– 4,4% acham que o problema vem dos alunos que desconhecem a matéria de anos
anteriores;

– 4,3% dos pais cursaram faculdades; e

– 38,6% dos alunos têm até 9 livros em casa.

O panorama da pesquisa revela dados que devem ser analisados e combatidos pela escola.
Sabe-se que a falta de interesse dos alunos é resultado de um trabalho pedagógico que não
atrai. Entra aí a formação do professor, capaz de desenvolver aulas mais dinâmicas e menos
conteudistas. No meu livro “Prática Pedagógica” (Estruturando Pedagogicamente a Escola) eu
enfoco claramente esse problema nas págs. 27 e 28. “A nova Lei de Diretrizes e Bases da
Educação (LDB)... põe ênfase na aprendizagem, no resultado do ensino e não propriamente no
ensino. Queremos, hoje, uma escola que forme, que descubra potencialidades, que exercite
talentos, na direção da criatividade, da criticidade. Uma escola que se afaste do conhecimento
pronto e acabado, do enciclopedismo, que recrie a cultura junto com o aluno. A imposição
cultural massifica, marginaliza.

Queremos formar a escola do cotidiano, da resolução dos problemas enfrentados pelos alunos,
uma escola que sirva para o dia-a-dia. Não é bem o diário, mas a ligação do conhecimento
com sua aplicação diária. A mudança pretendida é afastar-se de conteúdos desvinculados da
realidade. Trabalha-se o momento, a época, mas, articula-se este presente com o passado e
com o futuro. Articula-se o fato de hoje com a visão mais ampla que representa.
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Busca-se um assunto que tenha ligação com a vida do aluno. Se o conteúdo for de seu
interesse, ele passa a ter vínculo com a aprendizagem. Não se dissocia a sala de aula da vida
prática do aluno. O currículo deve representar a cultura compartilhada, incluindo a informal,
onde a leitura de jornais e revistas é parte integrante, onde as experiências vividas pelo aluno
devem ser consideradas.

A escola é o lugar da cultura viva, do dia-a-dia do aluno. Deve contemplar o contexto
sociocultural, trabalhar a metodologia socioconstrutivista, interativa, interdisciplinar,
contextualizada. Um currículo com dois olhares: um interno e outro no mundo lá fora. A linha
pedagógica do socioconstrutivismo quer formar cidadãos que saibam pensar, ouvir o outro e
respeitar o diferente. A escola afasta-se da linha tradicional, conteudista, onde o processo do
aprendizado acontece de fora para dentro, ou seja, pela transmissão do conhecimento, e
encaminha-se para a pedagogia construtivista, considerada moderna, alfabetização sem
cartilhas, que ensina a pensar, criar hipóteses e relacionar para chegar ao conhecimento.
Utiliza-se do currículo, dos métodos de trabalho, das atividades, dos materiais, para ensinar o
aluno a pensar, não para encher sua cabeça com informações. Exige não só mudanças
metodológicas, mas, principalmente, reflexão contínua sobre o contexto cultural que cerca seus
alunos.

Queremos uma escola que seja plural, inclusiva das diferentes classes sociais, das diferentes
performances individuais, que discuta, que dialogue, que não seja evangelizadora. Uma escola
que desenvolva a inteligência crítica, estimule a criatividade e o compromisso social”.

Para que a escola seja plural, para que acolha e mantenha em seu recinto a classe pobre,
necessário se faz entender a pobreza, entender o que a pobreza acarreta de dificuldade, de
falta de entusiasmo ao estudo e motivar esse aluno. A escola, debruçando-se sobre os
desafios da difícil ascensão social, saberá colocar-se, democraticamente, na busca do
equilíbrio e da eqüidade social.

* Supervisora de ensino aposentada.
(Publicado em março/2005)
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