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Um dos aspectos que vem se tornando ponto pacífico na metodologia educacional é a
contextualização do currículo. A educação contextualizada vem sendo observada em todos os
graus de ensino e em todas as regiões do País: o ensino aproximando-se da cultura, da região,
de quem aprende. É o ensino se revestindo da identidade de seu aluno.

O currículo apresenta termos locais, como costumes, moradias, famílias, artesanatos,
comércio, agricultura, literatura e outros. Os livros didáticos passam a levar em consideração
características regionais, bem mais que universais.

Os educadores sabem que não se explica, por exemplo, a maré para uma comunidade de
pescadores da mesma maneira que se ensina para crianças de uma região afastada de rios e
de pesca. Assim, as crianças recebem material para diferentes realidades, diferentes
situações.

Os livros didáticos de hoje observam região, cultura e etnias. Observam a realidade concreta
do aluno, estimulando a aprendizagem. A educação contextualizada dá sentido às áreas do
conhecimento. O aluno acaba entendendo o motivo de estar aprendendo determinado assunto
e passa a se interessar por ele, a tomar gosto pelo estudo. A escola dessa maneira passa a
usar uma boa estratégia de inclusão, aborda o preceito “conhecer para valorizar”.

Vários são os exemplos de contextualização da educação, de escolas que buscam na sua
realidade idealização de projetos, que englobam aspectos sociais vividos por seus alunos. Uma
escola municipal da cidade de Curitiba acolheu idéias de alunos e adotou o hip-hop,
integrando-o à rotina escolar.

Alunos que apresentavam dificuldade no aprendizado, alunos que engrossavam a lista da
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evasão e da repetência, passaram a ser objeto de atenção por parte da escola. Eram grupos
de alunos que se interessavam pela dança, eram dançarinos de rua, fugiam da escola para
dançar com os colegas, nas praças do bairro. Na escola eram indisciplinados, impacientes,
desinteressados, porém, na dança se revelavam exatamente o contrário. A escola, mudando
de estratégia, passou a apoiar os alunos dançarinos, entender a sua dança, descobrindo
belezas nesse dançar, nos movimentos de cabeça, nos contorcionismos e nas letras de seus
raps, que eram uma forma de crítica social. Percebeu uma música sincronizada com os
movimentos corporais. A escola deu a esse grupo o direito de ensaiar as coreografias no pátio.
Eles mesmos realizaram os grafites que ilustram a escola e as camisetas do grupo.

Esses alunos ao se sentirem compreendidos em seus ideais, valorizados no seu potencial,
desenvolveram auto-estima e passaram a estudar mais. Entusiasmaram-se porque sabiam que
tinham um espaço e hora para dançar. Coordenar a dança com os estudos foi a grande
motivação para que não abandonassem a escola e se tornassem bons alunos. Uma das
cláusulas do projeto era de que só permanecia no grupo quem freqüentasse as aulas e tirasse
boas notas. A música e a dança os encaminhavam para a realização também nos estudos.

A direção da escola entendeu, inteligentemente, que deveria trazer para dentro dela o que mais
gostavam de fazer fora dela. A escola colocou-se com competência, utilizando-se das músicas,
que privilegiam temas sociais, que combatem a discriminação, que passam ensinamento sobre
sexualidade, drogas e educação, para orientar, para ensinar valores, comportamentos sociais
saudáveis. O movimento hip-hop passou a ser um escudo contra o mal, contra o mundo das
drogas e do vandalismo.

A escola encontrou uma forma de ajudar e de mostrar uma realidade que caminha junto com a
cultura popular, extraindo dela ensinamentos gerais. O grupo de dançarinos passou a ser
convidado a se apresentar em eventos da cidade, elevando o nome da escola.

Competência e motivação dos professores são fundamentais para o sucesso de suas
programações, de seus projetos normais ou alternativos. O modelo de educação hoje é aquele
que se aproxima do contexto escolar, modelo moderno, condizente com a realidade das
cidades, onde não se pode desconsiderar os altos índices de criminalidade da infância e da
adolescência, os altos índices de envolvimento dos jovens com a droga, com a violência. O
aluno, na escola, aprendendo, divertindo-se e desenvolvendo suas tendências, ficará preso a
ela, afastando-se das más influências da rua.
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A escola contextualiza quando retrata sua comunidade, observa aptidões, torna-se solidária,
participando dos problemas mundiais. Leva para o currículo assuntos de relevância social. A
didática para a modernidade aborda a teoria construtivista, a teoria sócio-interacionista, que vê
o indivíduo como resultante de um processo sócio-histórico, resultante do meio em que vive.
Deixá-lo se desenvolver no seu meio, de acordo com seu potencial, é um de seus grandes
primados.

O currículo contextualizado passa a imagem da própria vida, a aprendizagem é extraída das
situações encontradas. A escola cria projetos que vão de encontro ao perfil do aluno, de suas
características, despertando assim seu interesse, atraindo-o ao ensino. Ela está sempre aberta
a novas táticas de abordagem. É uma escola que atua de forma integrada e responde aos
anseios dos alunos, desenvolvendo suas competências e habilidades, responde aos anseios
da comunidade; integra-se e ajusta-se à sua clientela.

A escola é uma instituição receptiva, não uma ilha isolada. Compartilha da vida de seus alunos,
da vida social. A contextualização leva à resolução dos problemas do dia-a-dia e coloca os
objetivos do ensino próximos da sala de aula.

* Supervisora de ensino aposentada.
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