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Apresentação 
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Este Livro Apoia-se 
 

Este livro apoia-se na pedagogia da cooperação, libertadora, interativa. Pedagogia que, ao 
alcançar o sucesso da aprendizagem, colabora com a permanência do aluno na escola, evitando sua 
evasão ou repetência. 

Integrar o aluno no ambiente escolar é a grande estratégia para o princípio de inclusão. Nesta 
virada democratizante da escola, os programas devem trazer uma preocupação com a integração do 
aluno em seu meio. O conhecimento deve estar relacionado com a realidade de onde o aluno sai. Em 
cada realidade, há um código, em nível diferente de elaboração, que distingue as diferentes falas. 

O professor deve pesquisar o universo de linguagem de seus alunos e trabalhar, em sala de 
aula, com os níveis encontrados. Descobrir qual é o seu discurso, qual a cultura que o sedimenta e 
aceitar a sua fala. 

A memória da cultura popular está enraizada na vida do povo. A escola não pode ignorá-la, 
desvalorizá-la, perante a idéia de uma sociedade luminosa. Essa cultura é importante para o aluno que 
vem dela, que vive nela. Seu discurso, visto como importante por alguém diferente dele, cria momentos 
educativos, projetos educativos, em direção a uma educação ministrada com solidariedade e eqüidade 
social. O professor descobre, na voz do aluno, valores que representam a cultura de sua realidade e o 
aluno descobre que sua voz tem importância para o professor. Estabelece-se uma relação educativa de 
estímulo e confiança. O aluno da classe pobre, ao não se sentir humilhado culturalmente, eleva sua 
auto-estima, que vai garantir sua permanência na escola. 

A alfabetização é ponto chave no sucesso da aprendizagem. Ela, também, deve partir do 
estudo da cultura da comunidade do aluno, em que nível lingüístico e cultural ele se encontra, quando 
chega no 1.º ano do ensino fundamental, e em que nível se quer fazê-lo chegar. A escola reconhecendo 
e respeitando o universo de onde veio o aluno, adaptando-se a ele, fará uma adequação do universo 
cultural que ele trouxe com o novo universo oferecido por ela, evitando que ele se sinta um estranho no 
ninho. Dessa maneira, a escola provocará uma ruptura bem menor desses universos. O aluno, aceito 
em sua maneira de ser, vai percebendo que é possível articular a sua linguagem com a da escola. 

Reivindica-se à escola que, a partir de uma cultura popular – no caso da escola pública – ela 
crie uma consciência da sua necessidade de se formar um elo, uma relação de articulação serena, 
entre o seu universo e o da criança. No momento em que essa articulação se concretizar, a 
aprendizagem estará garantida. A criança não se sentirá frustrada, olhada como alguém que fala um 
discurso estranho. Perceberá que não há discurso distinto entre o dela e o da escola. Vai evoluir com 
naturalidade, não vai decorar ou repetir aquilo que lhe mandam. A passagem entre o seu mundo e o 
das letras processou-se de modo tranqüilo, com respeito e valorização. 

Assim como esta, outras posturas educacionais trazem a este livro momentos de muita 
reflexão, de adequação à época em que vivemos e conseqüente mudança de mentalidade.  

 
Confira você mesmo. 
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AO PROFESSOR  
 

Querido professor, 
Não desanime, vá avante, 
Da humanidade é luz do esplendor, 
É sol que brilha em terra exuberante, 
Estrada iluminada, 
Luzeiro de escuras madrugadas! 
 
Sem você, a sociedade esmorece, 
A criança perde seu futuro, 
Você é, de todos, a mais bela prece, 
O sonho que surge prematuro, 
A fé que a esperança carece, 
O brilho que nunca desaparece. 
 
Embora pouco reconhecido, 
E, pouco prestígio alcança, 
Com Jesus é parecido; 
Seu devotamento, transpassado de lança, 
Tem como maior recompensa, 
A luta, para que seu aluno vença.  
 
Assemelha-se ao pesado arado, 
Que remove a terra, prepara o plantio, 
Joga-se o grão adubado, 
Que vencerá o inverno e o estio, 
Com a chuva, a colheita é abundante, 
A terra sorri em seu veludo verdejante! 
 
Você, professor, vai além, 
Prepara, aduba, planta, conquista, 
Trata da semente como ninguém, 
Da mente e da alma é um especialista; 
Você é o amanhã de suave brisa, 
O construtor, que a sociedade mobiliza ou paralisa! 
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PREFÁCIO 
 

Após a promulgação da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), em 20 de 
dezembro de 1996, o Ministério da Educação e Cultura (MEC), apoiado na lei, iniciava a reforma do 
ensino. Na intenção de colaborar com as escolas, propus-me a estudar os principais passos da reforma 
e levá-los ao conhecimento dos educadores. 

Este livro registra, para o momento presente e para a confrontação futura, as linhas 
norteadoras da reforma do ensino. A história poderá, através da pedagogia comparada, estabelecer 
pontos de ligação, pontos de dissonância entre as diferentes épocas da caminhada pedagógica da 
escola, a partir de então. Poderá constatar, amanhã, quais princípios se firmaram, quais não 
implacaram, quais com o amadurecimento do processo necessitaram de ajustes ou de modificações. O 
livro registra uma fase determinada da educação brasileira, com maior enfoque da educação pública. É 
um trabalho criterioso de pesquisa, análise e considerações; um marco histórico de uma época. 

O livro apresenta, também, um esboço, com comentários, das anunciadas mudanças da 
reforma, que poderão ocorrer no governo atual de Luiz Inácio Lula da Silva. 

Ele guarda registro de pesquisas, de avaliações, que caracterizaram o ensino das escolas 
públicas, quando da implantação dos preceitos emanados pela nova LDB. Paralelamente à abordagem 
da reforma do ensino, ele veicula temas, sugestões, aspectos da escola, para análise e tomada de 
posição. 

Aborda tópicos importantes para a prática educativa. Tópicos pertinentes e altamente 
relevantes ao processo de ensino-aprendizagem. No conjunto, fornecem à escola uma estruturação 
didático-pedagógica. Não é livro de conteúdo único, visto em diferentes ângulos, mas de assuntos 
variados, que vão pincelando e estruturando a escola. São questões práticas tiradas do dia-a-dia da 
sala de aula. Temas que vão esclarecendo pontos nevrálgicos da escola, que vão formando opinião, 
alargando a visão dos aspectos atuais que envolvem a educação, provocando reflexão e conseqüente 
mudança de mentalidade. 

O livro, em seu conteúdo, abre a mente para uma mudança de postura, para uma renovada 
prática de ensino-aprendizagem e enriquece o professor com conceitos educacionais fundamentados 
nos clássicos da literatura pedagógica. São adubos lançados no terreno educacional para que a colheita 
surja abundante, em quantidade, especialmente em qualidade. Aplica-se à estrutura do ensino a 
parábola evangélica, quando diz: “O destino das sementes depende do terreno”. 

O livro enfoca uma metodologia renovada, segue normas da pedagogia libertadora, 
cooperativa, interativa. Dispõe os assuntos de maneira didática, distribuindo-os em pequenos tópicos, 
de fácil leitura e fácil entendimento e que se encaminham para a escola do pensar, para a escola do 
raciocínio, da criatividade, da formação das competências e das habilidades. Para uma escola que 
abraça a educação integral, que se apropria do conhecimento em favor do caráter, dos princípios éticos, 
morais, em favor da solidariedade humana. Encaminha-se para a descoberta de potencialidades, de 
aptidões, para a prática do esporte, da arte, do lazer, buscando constituir-se em uma escola prazerosa. 

Os assuntos são ilustrados, passam exemplos práticos, são reforçados por avaliações e 
pesquisas atualizadas. O estudioso da educação encontrará neste livro farto subsídio para desenvolver 
o seu trabalho educativo. Uma de suas finalidades é de assessorar pedagogicamente os profissionais 
da educação, visando o seu aprimoramento, buscando a perdida qualidade de ensino. Ser útil à causa 
do ensino é o seu grande objetivo, tendo em mira o quadro do atual decadente ensino público. Ensino 
que se mostra desarticulado, destoante da época em que atua,  

pedindo socorro, a quem tem meios e condições de socorrê-lo. 
Para haver mudança, é indispensável melhorar a formação do professor, mudar-lhe a cabeça, 

instrumentá-lo, para que possa encarar currículos mais próximos do cotidiano, interdisciplinares e que 
adotem a teoria construtivista. A escola não está conseguindo diminuir a distância entre o que fala e o 
que faz, não está conseguindo perceber a diferença entre texto e contexto. 

Até pouco tempo, a nossa escola, mesmo a pública, tinha como clientela a população das 
camadas altas e médias mais escolarizadas. Assim, boa parte do estímulo ao ensino vinha mais da 
própria família e dos círculos de convivência social que do ambiente escolar. A realidade modificou-se. 
A escola pública, de agora, é freqüentada pela classe pobre e muito pouco faz para retê-la, com 
aproveitamento, no recinto escolar.  
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Uma vez conseguida a universalização do atendimento à população mais necessitada, o 
grande desafio, enfrentado pela escola pública, é o de programar ações, currículos, capazes de, 
efetivamente, alcançar esses novos alunos, provenientes das camadas populares. O desafio de prever 
em seus projetos pedagógicos, em sua organização curricular, um lugar de tratamento adequado a 
esses alunos, definindo instrumentos pedagógicos que cheguem até eles, dando-lhes respostas que 
venham de encontro à qualidade de ensino. O desafio de formar um aluno competente, apto ao 
exigente mercado de trabalho. O desafio de vencer a crise da aprendizagem. Compreender que o aluno 
carente tem, como todos os demais, um potencial que deve ser transformado em ato. Ir a ele, não pelas 
carências, mas pela riqueza. Saber o que ele faz, o que gosta, o que quer. Dar-lhe a oportunidade de 
descobrir-se, de manifestar-se espontaneamente, sem homogeneização.  

O trabalho pela qualidade de ensino passa, sem dúvida, pela capacitação dos profissionais da 
educação, pela luta do desamparo intelectual e institucional, que não são senão legados de décadas de 
atraso.  

Não se pode mais fechar os olhos à causa do ensino público. Ele só terá chance de se 
reerguer se contar com mãos estendidas, juntando esforços do governo, da sociedade, da família, da 
escola, ressaltando-se um reforço técnico competente, a ser dado ao professor. 

 

O SONO DA COMBALIDA EDUCAÇÃO 

 

A educação dorme no leito do atraso, 

Sono do descaso, da assistência falida, 

Da oscilante ideologia do acaso, 

Brotando uma atuação didática abolida. 

 

Quantos caminhos perdidos em sua dormência! 

Enquanto dorme, o mau ensino perdura, 

A criança se embrenha na estrada da falência, 

Os pais choram a perda da visão futura! 

 

Educação é luz, terra em maternidade, 

Gera o alimento para o corpo e para a alma, 

Sacia o sonho, a desigualdade acalma. 

 

Desperte “Consciência”, alce a vontade política, 

Faça da sociedade uma análise crítica, 
Distribua o saber em social eqüidade. 
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PROFESSOR, UM AMIGO 
 

Sentado em sua mesa de trabalho, atolada em papéis, os olhos cansados do mestre não 
conseguiam enxergar para além do prédio escolar. A montanha de papéis impedia a visão da flor por 
ele plantada. 

Parou, por um instante, de trabalhar e passou a cismar. No seu imaginar, ele via um bosque 
florido, com águas cristalinas, pássaros revoando e lindas crianças brincando. Eram crianças loiras, 
morenas, olhos azuis ou castanhos, de trajes elegantes, engomados. Era o vale do sol das crianças 
bem nascidas e que, no amanhã, se tornariam os adultos bem posicionados na sociedade. O bosque 
lhes pertencia, não por herança de família, mas, por herança cultural e econômica. Eram elas quem 
iriam, no futuro, comandá-lo.  

Essas crianças, filhos da classe dominante, estavam sendo preparadas para perpetuar, na 
sociedade, o “status quo” reinante. Os portões do bosque ficavam trancafiados, só se abrindo para os 
privilegiados. 

Passaram-se longos e longos anos e a situação permanecia a mesma. Um dia, veio a 
redenção e timidamente os portões foram se abrindo para os mais necessitados. As crianças pobres, 
brancas e negras, carentes e maltrapilhas, foram pedindo licença e tentando entrar. Com passos lentos, 
incertos, buscavam a luz do vale. Mas, essa luz demorava a chegar e mesmo estando no bosque se 
deparavam com a escuridão, com o abandono. 

A diferença cultural afugentava-as, eliminava-as do bosque, que, em obediência à tradição, 
continuava a cuidar dos mais abastados. Depauperadas, desnutridas, não conseguiam alcançar a 
agilidade e o conhecimento dos colegas ricos e do bosque se evadiam, continuando sua peregrinação 
de excludentes sociais.  

Contudo, com o entrelaçamento das classes sociais, o bosque adquiriu uma outra identidade e, 
com isso, as crianças ricas foram se deslocando, indo para outras paragens, formando novos bosques 
iluminados, novos vales de sol. 

O bosque tornou-se reduto da maioria pobre; porém, fiel a seus hábitos seculares, o bosque 
continuava preso ao passado, programando-se para uma elite, agora, inexistente. Continuava a manter 
um perfil de atendimento caracterizado por uma alta seletividade. Abrindo-se para as classes populares, 
ele não se reformulou para atender a uma população diferente da que estava acostumado a receber. 
Não ponderou sobre a mudança da clientela, ficando, assim, desajustado, desajustando as pobres 
crianças. 

Nessa altura, o professor saiu do seu sonho, voltou à razão. Levantou-se da cadeira e passou 
a caminhar desolado. Foi, então, interpelado por uma criança pobre que lhe estendeu a mão e esperou 
a sua. Olhava o professor com olhos interrogativos, interpretados assim pelo professor: “Ajude-me, 
mestre, a transpor o imenso obstáculo que advém de minha pobreza, da dificuldade que sinto diante do 
aprender, da imensa dificuldade que têm meus pais em me mandar à escola. Ajude-me a participar da 
vida do vale, não como pária, como marginalizado, mas como um cidadão ativo, responsável e capaz”. 

Um estalo de consciência lampejou a mente do mestre e tocou seu coração. Entendeu o 
sentido de uma educação ministrada com solidariedade e eqüidade social. Entendeu a pedagogia do 
oprimido de Paulo Freire. Conseguiu compreender a função social da escola, o grande Destino que sua 
missão lhe confere, na transformação do mundo, na formação de uma sociedade mais igualitária, mais 
humana, menos injusta. 

 
Abraçando a redenção, rendeu compromisso com a pobreza. Sua convicção contagiou seu 

colega, e esse a outro e juntos decidiram escalar a montanha de papéis e permitir que todas as crianças 
cheguem ao vale do sol. 

O professor é um eleito, um escolhido, um ser especial. Só ele tem em suas mãos a força de 
lançar a semente e fazê-la germinar tanto em crianças pobres como em ricas, promovendo o progresso 
social, estruturado não no autoritarismo, não na luta desigual, mas na igualdade, na caridade e na 
fraternidade cristãs.  

Não podemos anular pedagogicamente o direito social à educação. “Se a educação sozinha 
não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda” -- Paulo Freire.  

O professor precisa assumir sua função de agente da transformação social, diminuindo a 
distância entre o que diz e o que faz. Se a escola é determinada socialmente, é também, ao mesmo 
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tempo, determinante social e será tanto mais transformadora quanto mais competente e mais solidária 
for sua atuação. Ao tornar o ensino acessível à maioria da população, a escola contribui efetivamente 
para a democratização da sociedade. 

 
 

A ESCOLA E SEU NOVO SEMBLANTE 
 

Em dezembro de 1998, fui paraninfa do grupo de formandos de um curso normal. Proferi, na 
ocasião, a “Oração ao Magistério”, poema de minha autoria, onde, ao lado da conceituação que 
formulo de magistério, do sentimentalismo, do lirismo que essa função me evoca, coloco os 
principais passos da metodologia da escola de hoje, aspectos que me levaram a publicá-la. Essa 
oração servirá, sem dúvida, de reflexão aos professores e de ajuda ao seu trabalho diário, em sala 
de aula. 

O curso normal, nos moldes atuais, caminha para a extinção; passa por reformulações. A Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) prevê a criação de Institutos Superiores de Educação, um 
modelo alternativo de formação de professores da educação básica. Essa criação não significa o fim de 
outros mecanismos de formação. A Pedagogia, que tem uma habilitação em magistério, continua 
existindo. O que se quer é uma nova opção. 

De acordo com a LDB, os Institutos manterão cursos formadores de profissionais para a 
educação básica, inclusive o Curso Normal Superior, destinado a formar professores para atuar na 
educação infantil e nas primeiras séries do ensino fundamental (1.ª à 4.ª série) e dar uma formação 
inicial para os profissionais que quiserem ingressar nos cursos de nível superior para docentes. Destina-
se, também, a habilitar professores para atuar em educação indígena e educação especial. 

O curso pode ser concluído em três anos, desde que ministrado em período integral, com 
disciplinas organizadas em núcleos relacionados entre si. As atividades práticas (os atuais estágios) 
deverão ser realizadas durante o curso, ao invés de se concentrarem no final da formação, como ocorre 
atualmente. 

É uma nova esperança que surge na melhoria da formação docente. 
  

ORAÇÃO AO FORMANDO DO MAGISTÉRIO 
 

Há, entre nós, no plano sideral, 
Encontro de ideal educacional, 
Uma vocação de beleza eterna 
Uniu-nos em uma missão fraterna 
 
Magistério é profissão de fé, 
Menino-Deus em mãos de São José, 
Na fase do plantio da aprendizagem, 
Adote seu aluno com coragem. 
 
Educação, mais que conhecimento, 
É exercício de alma, de sentimento, 
Este nobre ideal vem do coração, 
E a todos, igualmente, verte a mão. 
 
Uma escola formadora renasce, 
Em seus temas transversais refloresce, 
Propõe pluralidade cultural, 
Sem mito de democracia racial. 
 
A vida do aluno é inspiração, 
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Seu cotidiano, assunto em ação, 
Suas crenças, seus valores respeitados, 
Tornam seus anseios valorizados. 
 
O conteúdo contextualizado 
À realidade fica vinculado; 
Enseja a interdisciplinaridade, 
Sem a perda da singularidade. 
 
Novo entendimento metodológico 
Revolveu todo trato pedagógico, 
Nossa escola, da função transmissora, 
Tornou-se instituição construtora. 
 
Flexibilizar, não padronizar: 
No atual ensino, individualizar, 
Entre permanecer reprodutora 
Fixou-se em escola emancipadora. 
 
Ensinar construir e usar conceitos 
Permitem transferências de efeitos, 
Sempre ligar informações formais 
Aos problemas diuturnos sociais. 
 
Relevância social abordada 
Faz matéria escolar consagrada, 
Integra realidade local 
À cultura, em evolução, mundial. 
 
Na avaliação, conceda anuências 
Às habilidades e às competências, 
A ênfase não está na memória, 
Mas, no valor da mente operatória. 
 
Use da metodologia ativa, 
Fazendo uma aprendizagem cativa, 
Conteúdo significativo 
Promove ensinamento construtivo. 
 
Acautele-se, humanize-se, 
Das relações humanas aproprie-se, 
É mais difícil o relacionar 
Que o conhecimento administrar. 
 
Seja humilde no ato de educar, 
Compreensível na hora de ensinar, 
Veja o rico e o pobre como um igual, 
Ao necessitado dê seu aval. 

  
Que seu ensino passe pelo amor, 
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Que encoraje o aluno com fervor, 
Que o leve a aprender a aprender, 
E em sutil harmonia conviver. 
 
Na nobre profissão se policie, 
A fronte do aluno acaricie, 
Deixe vaidades que possam chocar, 
Com a sublime missão de ensinar. 
 
O mestre é bela estrela luminosa, 
Que, por terra e por mar, traça bondosa 
A luz do saber, levando confiança 
Em um futuro de paz, de esperança! 
 
 

A ESCOLA QUE EDUCA PARA O PENSAR 
 

Estamos vivendo uma nova etapa da educação. A escola toma novos rumos, ressalta a 
educação para o pensar. Os modelos educacionais mudaram nas últimas décadas. Deixou-se de lado a 
importância da memorização e passou-se a adotar propostas pedagógicas destinadas a dar mais 
autonomia aos alunos na aprendizagem. As principais tendências do ensino, que deverão se consolidar 
nas próximas décadas, consistem em levar o aluno a pensar com maior compreensão de seu cotidiano, 
mais capaz de tomar decisões e mais apto ao convívio social. 

A nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) coloca o seu ponto central na 
flexibilização. 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. 

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.  

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. Uma escola que não 
treine os alunos, mas os prepara, que retire dos problemas sociais estímulos para a curiosidade 
intelectual. Que vincule a transmissão do patrimônio cultural à formação do caráter, do humanismo. Que 
trabalhe cooperação ao invés de competição, que forme o aluno para enfrentar as situações de vida. 
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Queremos uma escola que faça o aluno descobrir o prazer de aprender, que o leve a aprender 
fazendo – aprende quem faz e não quem ouve. A escola tira o foco de ação do professor e passa para 
aluno. Analisa o conhecimento à luz de quem aprende e não de quem ensina. Queremos uma escola 
que se caracterize mais por competências cognitivas de caráter geral que por informações. 

É impossível a escola abargar todo o conhecimento, mas ao trabalhar as capacidades, ao 
desenvolver as habilidades e as competências, que são operações mentais, ela torna o indivíduo capaz 
de lidar com toda e qualquer informação. 

O papel do professor não é mais dar aula; é garantir que a aprendizagem ocorra, que o aluno 
aprenda. Nesse novo papel, o professor não mais impõe, ele propõe. A solidão em sala de aula é 
abolida, fortalece-se o diálogo, o trabalho em equipe. A pedagogia inovadora coloca o professor como 
mediador entre o aluno e o conhecimento, utilizando-se de um currículo em espiral – o currículo não é 
linear, deve-se voltar, periodicamente, ao assunto. 

O professor precisa estar em sintonia com a mudança, interessar-se por inovações no currículo 
se quiser estar correspondendo às exigências da época. Ele não é só mais um depositário da 
informação atualizada, mas um indivíduo com capacidade de analisar e relacionar variáveis e fatos de 
forma superior, de uma forma que o aluno não consegue fazer. Um profissional capaz de oportunizar a 
educação. 

Professor que se limita a repetir conhecimento está fadado a desaparecer. Ele é o elemento 
que ajuda a reflexão, que leva à percepção, à compreensão dos fatos. Não é o sabe tudo, não se 
coloca mais como o detentor do saber, mas como aquele que tem mais experiência, que tem mais 
conhecimento e busca ser capaz de relacionar o conhecimento, os fatos, de atingir a 
interdisciplinaridade. O papel é outro, mas tão importante quanto. A nova escola exige que o docente 
mude o discurso, mude a prática pedagógica. Contudo, mudança de comportamento profissional requer 
treinamento e condições apropriadas de trabalho. Só assim, poderemos cobrar eficiência dos 
professores. 

A escola é o lugar de remoção de barreiras. Em vez de lugar privilegiado do saber, é lugar 
privilegiado da educação. Não vai desprezar o conteúdo, mas utilizá-lo como meio para educar, para 
formar, para descobrir potencialidades, para criar condições a que a criatividade aconteça, para, enfim, 
alcançar os objetivos propostos. A escola cria uma relação de simbiose entre educadores e educandos. 
Cria uma parceria com os pais na educação. Se atende a uma comunidade mais conservadora não 
deve se apresentar como liberal e vice-versa.  

A informação precisa ser trabalhada para transformar-se em conhecimento. Toda 
transformação traz uma certa desordem, um certo desequilíbrio e é dessa desordem que vai brotar o 
conhecimento. A aprendizagem, como o currículo, não é linear, ela sofre sobressaltos, tem que haver 
inquietação. Ela é o resultado de acertos e erros. Através dos erros, chega-se aos acertos. 
Antigamente, o aluno não podia errar; hoje, compreendemos a função construtiva do erro. 

Na escola de ontem, o professor era obrigado a seguir à risca o conteúdo programado no seu 
plano de trabalho. Hoje, ele está liberado quanto à quantidade, e preso à qualidade de seu ensino. O 
que se quer é saber se, através do conteúdo, ele está formando integralmente o aluno nos aspectos 
intelectuais, sócio-afetivos, comportamentais, se está formando um cidadão cônscio de seus direitos e 
deveres. 

É claro que o conteúdo é importante, mas o mais importante é a forma como se chega a esse 
conteúdo, os passos instituídos para adquiri-lo e não colocá-lo como fim em si mesmo. 

A escola vem abraçando de maneira muito tímida os processos inovadores, aqueles capazes 
de conduzi-la à renovação pretendida. O que se constata é que o País, como um todo, não mostra 
indícios de estar caminhando em direção a um ensino de qualidade. O professor, de um modo geral, 
não se mostra preparado para desenvolver um trabalho que corresponda às exigências da época. 

O que há, na verdade, é uma inadequação da escola ao momento presente do aluno e este 
livro tem o grande propósito de estender a mão à escola, ao professor, na consecução dos objetivos 
maiores da educação. 

Os conceitos, neste tópico englobados, serão especificados ao longo do livro. 
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A ESCOLA E O MUNDO DE PAZ 
 
É sempre com emoção que participo de momentos representativos da vida da escola. Fui 

convidada a presenciar uma atividade extracurricular, no final do ano letivo, uma representação teatral, 
de uma renomada escola. Ela contou com a presença de pais, de familiares e representantes da 
comunidade. Foi uma atividade que agradou pela organização, pela esmerada apresentação e pelas 
significativas mensagens passadas. Deixou transparecer a escola que representa. Houve um 
congraçamento enaltecedor das relações humanas, com saldo positivo para a escola. Um envolvimento 
caloroso entre professores e alunos, entre escola e comunidade, em cumprimentos efusivos. 

Os alunos representaram no palco, em seis atos, não muito longos, com trajes típicos, 
cuidadosamente confeccionados, algumas das nacionalidades que despontam no cenário político 
mundial, em termos de riqueza e em termos de pobreza. Ao lado da beleza do espetáculo, a 
representação passou imagens significativas em valores humanos, uma auspiciosa sugestão de 
integração entre os povos, um ensinamento no "formar a roda", no sentido da solidariedade. 

Presenciamos a escola exercendo, criativamente, de modo prazeroso, a função social de 
educar para a paz, para o amor. A escola abrangendo a visão pluralista da educação e da vida, 
preparando o aluno para entender o momento atual de guerra e de terrorismo, para entender o lado 
humano que deve nortear o conceito de globalização. Repetindo o educador Antonio Severino: “O 
professor deve ser fundamentalmente particular e fundamentalmente universal. Pensar globalmente, 
agir localmente”. 

O mundo de amanhã pertence aos jovens. Se quisermos, para eles, um mundo de paz, temos 
que levá-los a refletir sobre as relações de poder. O paradigma do mercado é a polpuda conta bancária 
e não a dignidade pessoal. A concentração de renda gira forte entre os poderosos e não permite a 
entrada dos excluídos. É, pois, a mudança de valores, e não mecanismos econômicos, que vai permitir 
a reversão do sistema. 

A escola está passando da hora de parar de reproduzir informação e começar a formar, a 
trabalhar caráter, afetividade, preconceito, diferenças, desníveis sociais, apontando para uma 
convivência pacífica. 

Escola é um espaço educacional. Deve saber oportunizar os momentos da educação. Ela não 
molda, mas interfere na formação da personalidade. Considerei a escolha, da representação teatral, 
feliz, porque abre a mente e o coração para o acolhimento universal, para a compreensão das 
opulências e das carências que se contradizem na vida dos povos. 

A pobreza, a miséria, que são os pivôs da exclusão social, geram revolta e violência. A 
violência vem sendo tratada, nos meios educacionais, como um item prioritário, tanto assim que a 
Pontifícia Universidade Católica (PUC), de Campinas, criou um curso, inédito no País, de pós-
graduação de prevenção à violência. O curso é ministrado por especialistas contratados 
especificamente para ele, tem duração de um ano e é voltado para profissionais de áreas que lidam, 
diretamente, com vítimas, autores ou situação de violência. 

A escola, preparando-se para educar na direção das diferenças sociais, estará dando 
acentuada contribuição ao combate da violência. Para se ter uma idéia das discrepâncias sociais, 
vejamos o que nos expõe o Banco Mundial, quando fala que dois terços da população mundial vivem 
abaixo da linha da pobreza: “Habitam o nosso planeta, hoje, 6,1 bilhões de pessoas. Só 2,1 bilhões 
desfrutam de condições dignas de vida. Os outros 4 bilhões padecem: 2,8 bilhões vivem abaixo da linha 
da pobreza, o que significa que não dispõem de renda mensal equivalente a mais de US$ 60. E 1 bilhão 
e 200 milhões vivem abaixo da linha da miséria, porque possuem renda mensal inferior ao equivalente a 
US$ 30”. 

Os alunos, nessa atividade extracurricular, ao viver no palco sentimentos de patriotismo, 
peculiaridades culturais, sociais e econômicas dos diferentes povos, tornam-se mais sensíveis à 
questão da desigualdade. O interessante é que participaram da representação também atores mirins, 
correspondentes à faixa etária do período escolar referente à educação infantil, fase da vida em que se 
deve dar ênfase à formação da personalidade. 

Hoje, nós sabemos que a pré-escola é a detentora do troféu das transformações sociais. 
Quando dizemos que as crianças são o futuro do País, não estamos nos valendo de expressão feita, 
mas de um profundo sentido real. O provérbio popular, que diz: “É de menino que se torce o pepino”, é 
rico em sabedoria. “Nós somos o que a criança que fomos fez de nós”. Machado de Assis dizia: “O 
menino é o pai do homem”. 



 

Prática Pedagógica - Estruturando Pedagogicamente a Escola - Izabel Sadalla Grispino 17

Podemos perceber o quanto o adulto está na criança, o quanto sai da criança, o quanto é filho 
da criança. Só a educação das primeiras letras é capaz de modificar o quadro reinante, quadro de 
sociedades profundamente marcadas por desigualdades de acesso aos bens essenciais.  

Um outro aspecto da função da escola, além do conhecimento, é a passagem dos valores 
morais. A pedagogia nos ensina que justiça, solidariedade, tolerância, obediência às regras, respeito ao 
limite, são valores que se aprendem, como também se aprendem os antivalores: injustiça, crueldade, 
preconceito, egoísmo, desrespeito ou desprezo pelas normas. 

A escola de educação infantil, especialmente, deve primar-se por formar moralmente as 
crianças. É nessa faixa de idade que se constrói o alicerce. Sabemos que, ultrapassada a fronteira da 
infância, em torno dos 13 ou 14 anos, fase da adolescência, a mudança de personalidade torna-se 
difícil. 

A educação infantil se investe, assim, da responsabilidade de educar para os valores morais, 
para a formação religiosa. 

Para se chegar à mudança social, ela deve valer-se de projetos alternativos, que 
conscientizem, estimulem e restaurem os valores humanos, os compromissos éticos. Parabenizo a 
escola pela estratégia montada a favor da formação do educando, pela idealização da mensagem de 
paz, pelo despertar de consciências. 

 
 

A ESCOLA FRENTE À ERA INFORMATIZADA 
 
Provocar reflexões sobre as mudanças que a época vem requerendo é um passo avante para 

a necessária mudança de mentalidade. As instituições devem promover debates, articulando interesses 
tradicionais e interesses inovadores. A transformação do mundo é matéria-prima do currículo. A escola 
precisa trabalhar com essa transformação. Precisa reconhecer a importância da contribuição 
interdisciplinar, multidisciplinar, trazendo uma globalização positiva. Precisa, nos países em 
desenvolvimento, como é considerado o nosso Brasil, ousar para diminuir a distância, cada vez maior, 
que separa os países ricos dos pobres. Os debates para produzirem o efeito desejado não podem 
acontecer aleatoriamente; precisam ser planejados e fundamentados nas teorias subjacentes. Conhecer 
os princípios filosóficos, que vêm norteando a reforma do ensino, consolida o entendimento. 

Com as mudanças da reforma do ensino, propostas pelo Ministério da Educação e Cultura 
(MEC), em atendimento à nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), surge um novo conceito 
de currículo, no qual o enciclopedismo é posto de lado e se prioriza a realidade vivida pelo aluno, seu 
cotidiano. Um currículo flexível, que se ajuste à era informatizada, onde a escola, no processo ensino-
aprendizagem, busque a relação entre conhecimento e vida, a articulação entre teoria e prática. Uma 
escola que ofereça experiências sintonizadas com a família, com a comunidade, que se adapte para 
receber o aluno. Não é mais o aluno se adaptando à escola, mas esta ao aluno.  

O educando não pode mais esperar sair da escola para pôr em prática o que aprendeu, tem 
que relacionar o seu aprendizado com o momento de seu estudo, porque a cada 6 meses, um ano, 
temos renovações drásticas no conhecimento humano. Diferentemente do passado, quando o grande 
objetivo da escola era preparar o aluno para o futuro, entende que o futuro não se faz amanhã, se faz 
hoje. Estabelece com o aluno uma relação dialógica e dinâmica, deixando o sistema tradicional da 
transmissão mecânica dos conhecimentos prontos e acabados. A escola do momento é da pesquisa, do 
raciocínio, da crítica, aliados à iniciativa, à criatividade, à improvisação, à intuição, onde a decoreba não 
tem mais lugar. É uma escola que prima pela qualidade. Não despreza a quantidade, mas trabalha a 
qualidade. Quanto mais qualidade mais fácil atingir a quantidade. A quantidade será o termômetro da 
qualidade. 

No presente, com a facilidade do acesso às informações, disponíveis na mídia, na Internet, o 
papel do professor mudou. Sua função primordial, agora, é a de desafiar o aluno, orientá-lo a 
hierarquizar e organizar de forma crítica as informações às quais tem acesso. A escola tem que 
repensar a educação, repensar o conceito de aula, estimular a “imaginação pedagógica”, como queria 
Anísio Teixeira. O modelo atual está ameaçado. Quem ensina, hoje, precisa estimular a inteligência, 
não apenas a cognitiva, mas as inteligências múltiplas; não deve ser mais um mero provedor do 
conhecimento. Precisa reconhecer o conjunto das capacidades do aluno, considerar também o 
conhecimento informal. O enfoque do conteúdo mudou e a mudança precisa estar inscrita na ação 
pedagógica. 



 

Prática Pedagógica - Estruturando Pedagogicamente a Escola - Izabel Sadalla Grispino 18

A escola precisa refletir o que a mídia faz na sala de aula, abrir-se para recebê-la, criar espaço 
para a conversa, para o diálogo, fortalecendo o espírito crítico. Deve enfrentar a mídia, não com a falsa 
ilusão de vencê-la, mas de entendê-la, de enriquecer-se com ela. É como se diz: “Se não vencê-los, 
junte-se a eles”. 

 
Hoje, a leitura do conhecimento é uma rede. A escola é só mais um espaço, não é mais 

propriamente o lugar da informação, mas o lugar do que fazer da informação, que mediação o professor 
pode ter. Refletir, por exemplo, como é que se cria, como é que se relaciona, como é que se analisa. No 
fundo, o professor precisa ser capaz de gerenciar uma sociedade de conhecimento. Escola, cada vez 
mais, está tendo papel mais educativo que informativo. 

A sociedade tecnológica força a mudança do papel da escola. As universidades não são mais 
vistas como locais de instrução definitiva. Na sociedade tradicional, a escola era o lugar privilegiado do 
saber, a instituição responsável pela transmissão social e cultural. O professor era a principal fonte de 
onde emanava todo o conhecimento que as novas gerações precisavam adquirir. Ele era considerado 
como um “capital profissional”, como um “capital de saberes”. A passagem do saber do mestre aos 
discípulos dava-se num processo de comunicação unidirecional, o velho “magister dixit” (o professor 
fala e os alunos escutam). A transmissão era basicamente oral e o que interessava era a reprodução fiel 
do texto. A memória humana era usada pedagogicamente para a repetição exata,  

Os próprios professores foram formados nesse tipo de ensino, tudo textual, sem imagens, sem 
cores, sem sons, sem movimentos, bem diferente do que a TV, o videocassete, o videogame e outros, 
produzem no comportamento das crianças, dos jovens e dos adultos de hoje. Somos da geração 
alfabética, da aprendizagem por meio do texto escrito, da leitura do livro. Valorizamos apenas um 
segmento do conhecimento: a palavra oral ou escrita, deixamos de lado a leitura das imagens, dos 
sons, dos movimentos. Os alunos de hoje aprendem em variadas situações, o mundo deles é polifônico 
e policrônico. Suas formas de raciocínio não são mais lineares: introdução, desenvolvimento e 
conclusão, mas envolvem aspectos globais, o físico, o afetivo, o cognitivo, o intuitivo, comportamentos 
de aprendizagem mais abrangentes, diferente da lógica racional que prevalece, ainda, na aprendizagem 
escolar.  

A escola continua a mesma, não está fácil a ela abraçar essa fase de transição entre a 
concretude do texto impresso e a pluralidade do texto eletrônico. Ela precisa aproveitar a riqueza dos 
recursos externos, não para reproduzi-los em sala de aula, mas para orientar as discussões, preencher 
as lacunas. A proposta é de que, ao lado dos aspectos de memorização, verbalização e reprodução, 
que continuam existindo na docência, sejam abertos espaços para o envolvimento integral do aluno, 
que a aprendizagem envolva o racional e o emocional, a análise lógica ao lado do imaginário, da 
inventividade, da imagem e do som. Que professor e aluno reflitam juntos sobre a criação, sobre como 
enfrentar os desafios.  

A escola deve levar a TV para a sala de aula e junto com os alunos fazer uma leitura crítica da 
programação. Esta pode ser uma das principais armas para enfrentar esse poderoso meio de 
comunicação.  

 
 

MUDANÇAS NA REFORMA DO ENSINO 
 

Muito já se tem falado ou escrito sobre a reforma do ensino, mas o que parece é que ela está 
sendo sofrivelmente entendida e aplicada, em boa parte das escolas. Neste artigo, ofereço às escolas 
subsídios à reflexão sobre a nova realidade escolar, inscrita nas proposições emanadas pelo Ministério 
da Educação e Cultura (MEC), pelo Conselho Nacional de Educação (CNE). 

A escola precisa fornecer parada para a meditação, para a reequilibração num processo de 
feed-back. “Um professor que não pára para rever sua prática pedagógica, se ver em atuação, trocar 
com seus pares, é um professor literalmente tragado pela “fazeção” do dia-a-dia, que acaba ficando 
sem sentido”. (Paulo Freire) 

Surge uma nova concepção de currículo e, com ele, uma nova concepção de escola. Nova em 
seu formato, em seu funcionamento, em sua organização, requerendo uma profunda revisão das 
metodologias de ensino. Uma escola que deve estar apoiada em avaliações periódicas, renovando-se, 
ajustando-se a um mundo em permanente mutação, para o qual o ensino tradicional tornou-se 
inapropriado, obsoleto. 
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Revoluciona-se o conceito de currículo, que tem, agora, sua maior característica na 
flexibilização. A nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) prevê a flexibilização na 
organização de cursos e carreiras e por isso torna possível a mudança que vale tanto para as escolas 
públicas como para as privadas. A idéia central é substituir a atual estrutura curricular, baseada em 
disciplinas e carga horária fixa, por outros modos de organização. Na educação básica por: “séries 
anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não seriados, 
com base na idade, na competência” e em outros critérios e formas diversas de organização, como 
módulos, reclassificação de alunos, aceleração da aprendizagem... No ensino superior a LDB prescreve 
que “alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos... podem ter abreviada a duração 
de seus cursos”. 

O novo currículo substitui padronização por flexibilização. Vivemos numa sociedade plural, 
plural que deve ser usado para o enriquecimento, para o acréscimo, não para a unificação. A reforma 
adota currículos que buscam a cultura compartilhada, atualizada, incluindo a informal, onde a leitura de 
jornais e revistas deve ser pensada como uma de sua parte integrante. O currículo formal só é autêntico 
se apoiado no currículo oculto, oriundo da vida do aluno, sua cultura, suas variadas influências. O 
projeto pedagógico da escola precisa contemplar o contexto sociocultural, trabalhar a metodologia 
interativa, interdisciplinar, contextualizada, com o foco do currículo caracterizado mais por competência 
cognitiva de caráter geral que por informações. “No lugar de uma cabeça bem cheia, uma cabeça bem 
feita”, ensinava-nos no século XVII o pensador francês Michel Montaigne. 

As modernas teorias pedagógicas têm suas raízes no passado, foram estruturadas ao longo 
dos séculos. Reforçam, entre outras, o pragmatismo lançado pelo educador norte-americano John 
Dewey, que antes da década de 30 dizia: “Escola é vida, não é preparação para a vida”. Propunha que 
a escola desenvolvesse aptidões e habilidades nos alunos por meio de experiências vividas; é o famoso 
“aprender fazendo”. Piaget e Bruner, influentes mentores da educação moderna, na 2.ª metade deste 
século, possibilitaram-nos a formação de programas de ensino mais realistas, conteúdo mais acessível, 
métodos de ensino e de aprendizagem mais adequados aos alunos. “O aluno é um ser que interage 
com a realidade”, dizia Piaget. 

As disciplinas tradicionais do currículo devem estar relacionadas aos aspectos essenciais da 
vida do cidadão, como ética, saúde, meio ambiente, movimentos culturais, sexualidade, pluralidade 
cultural, mito da democracia racial, vivência familiar, social e outros. Esses temas serão incluídos e 
trabalhados em associação às áreas convencionais, conforme recomendam os “Parâmetros 
Curriculares Nacionais”.  

“A escola abre oportunidade para que os alunos aprendam temas normalmente excluídos e 
atua propositadamente na formação de valores e atitudes” (PCNs). 

O currículo de todos os níveis de ensino contém uma base nacional comum, complementada 
por uma parte diversificada que variará de conformidade com as “características regionais e locais da 
sociedade, da cultura, da economia e da clientela” (LDB). Deve nortear-se pela interdisciplinaridade – 
interligando as diversas áreas do saber – e pela contextualização. A interdisciplinaridade promoverá ao 
aluno uma formação geral mais ampla e a contextualização buscará solução dos problemas sociais no 
seu trato com o cotidiano. 

 
INTERDISCIPLINARIDADE – As disciplinas inter-relacionadas fornecem ao aluno um 

conhecimento globalizado do assunto. Na universalidade, por exemplo, corrige distorções do ensino 
superior e da especialização excessiva dos cursos de graduação realizados em departamentos e cursos 
desintegrados dos demais. Hoje, os profissionais mais qualificados para o mercado de trabalho são os 
chamados especialistas generalistas, que, junto ao conhecimento de sua área e especialização, devem 
ter a capacidade de adquirir informações sobre outras áreas, facilitando o conhecimento do papel de 
outras pessoas e uma melhor interação entre elas. As fronteiras do conhecimento estão, cada vez mais, 
esvaindo-se e os cursos, também, seguem essa tendência. 

A interdisciplinaridade, aliada às diretrizes curriculares básicas comuns a todos os cursos, 
levará a especialização para os últimos anos, o que faz repensar na forma atual do exame vestibular, 
que força o estudante à escolha precoce, a uma especialização com escolha preestabelecida. 

 
CONTEXTUALIZAÇÃO – O ensino das disciplinas tradicionais deve estar relacionado aos 

contextos: trabalho, ambiente, convivência social, movimentos culturais e outros. Estes relacionamentos 
rompem com o modelo de educação, no qual o aluno não sabe aplicar na vida a teoria aprendida na 
escola. 
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Ao evitar conhecimentos descolados da realidade, a escola afasta o enciclopedismo dos 
currículos, colocando os objetivos do ensino próximos ao dia-a-dia da sala de aula. A nova proposta 
parte do pressuposto de que o conhecimento não está mais parado nas enciclopédias, ao contrário, 
sofre mudanças espantosas. 

 
 

FORMAÇÃO DEFICIENTE DIFICULTA A REFORMA DO ENSINO 
 
Os preceitos contidos na reforma do ensino, louváveis, imprescindíveis à época, esbarram na 

qualidade dos recursos humanos, os responsáveis por sua aplicação. 
Sabemos que o ensino ministrado nas escolas é muito mais o ensino organizado pelos 

professores, por sua forma de pensar, agir, por seu nível intelectual, do que aquele sistematizado pelos 
organismos centrais. O papel do professor é decisivo frente ao ensino efetivo, sem ele não há ensino, a 
melhoria desse ensino depende basicamente dele e não raro seu trabalho fica longe do declarado 
desejável. 

Jean Piaget, em seu livro “Psicologia e Pedagogia”, diz: “ As mais perfeitas reformas ficam sem 
conclusão, se não há professores disponíveis, em qualidade e número suficientes. A psicologia infantil 
pode multiplicar os dados de fatos, multiplicar nossos conhecimentos sobre o mecanismo do 
desenvolvimento, esses fatos ou essas idéias não atingirão jamais a escola se os professores não os 
incorporarem até traduzi-los em realizações originais”.  

É ilusão pensar que se atingirá tal domínio nas condições atuais. A deficiente formação dos 
professores é um grande obstáculo à reforma dos currículos. A posse do diploma de nível superior não 
representa garantia de uma formação de boa qualidade do profissional a quem cabe definir e colocar 
em prática o currículo real das escolas. “Não adianta mudar o currículo no papel se a cabeça do 
professor também não mudar”, disse Elba de Sá Barreto, coordenadora da análise que a Fundação 
Carlos Chagas fez das propostas curriculares. Demerval Saviani, um dos mais respeitados filósofos da 
educação do País, titular em História da Educação da Unicamp, disse: “É uma utopia discutir as 
mudanças das diretrizes curriculares, quando as escolas operam em condições precárias, com 
professores mal preparados”. 

Nem cabe culpar o professor, ele também é resultado do debilitado e falho sistema 
educacional. Estamos devotando a devida atenção ao  

docente? Estamos valorizando suas atividades, melhorando seu salário, propiciando-lhe uma 
melhor qualidade de vida, criando condições de um real engajamento, um real compromisso com a 
educação pública? Num pronunciamento em 2001, Rose Neubauer, então secretária da Educação do 
Estado de São Paulo, disse haver cerca de 6 mil professores não habilitados para o ensino médio. “O 
Estado perde professores de matemática e física para o mercado financeiro e de informática, e os de 
geografia, biologia e química para novas áreas do meio ambiente, das indústrias e das ONGs”.  

Os professores evadem-se em busca de melhores salários. É histórico o sucateamento do 
nosso sistema educacional. 

Quanto à qualificação, os cursos de reciclagem, oferecidos pelo sistema, não resolvem, são 
muito rápidos – duração em média de uma semana. O máximo que podem atingir é o objetivo da 
sensibilização, mas não o de formar conceitos. “Os cursos ligeiros de capacitação de professores 
podem titular as pessoas e não necessariamente qualificá-las. É preciso programação consistente para 
que eles sejam bem utilizados. A mudança de mentalidade de um professor é processo lento e difícil, 
como esperar que uma capacitação tão rápida seja eficiente?”, disse Antônio Joaquim Severino, 
professor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (USP). 

O melhor seria que se criassem cursos mais extensivos com um ou dois representantes por 
escola, que os repassariam, como agentes multiplicadores, em suas unidades escolares, formando 
nelas um núcleo de apoio, atuando permanentemente. As reformas foram propostas como se a 
semente estivesse caindo em terreno fértil, preparado, pronto para o plantio. Foram lançadas numa 
rede escolar despreparada, sem condições de adubar o solo para conseguir a boa colheita.  

Não deveriam os órgãos centrais ter primeiro reciclado o professor, tê-lo posto frente aos novos 
conceitos, tê-lo estruturado, para depois implantar as novas proposições? Não estaríamos, agora, 
colhendo um resultado mais promissor, mais consistente? Do modo como o ensino se processa, não há 
como esperar um trabalho por inteiro, mas, sim, diluído, permeado por remendos, por colchas de 
retalhos. 



 

Prática Pedagógica - Estruturando Pedagogicamente a Escola - Izabel Sadalla Grispino 21

Educação é um processo a médio e longo prazos. Os primeiros passos são, como se sabe, os 
mais difíceis, mas, também, os mais importantes. São os que dão segurança para os passos 
subseqüentes. Pular etapas provoca desequilíbrio tanto para quem aplica como para quem recebe a 
aprendizagem. Lançar fórmulas, sem antes elucidá-las, é cair em desestruturação, em discordância à 
necessária mudança de comportamento de futuros profissionais, que ficarão desajustados, perdidos 
entre o que sabem e o que deveriam saber. A escola, nessas condições, não tem como cumprir a 
função de processar as profundas transformações das relações sociais e de trabalho. 

Essas observações vêm confirmar a preocupação, (ano 2000), do Ministério da Educação e 
Cultura (MEC) em melhorar a formação dos professores do ensino médio para que possam acolher com 
mais propriedade a reforma pretendida desse ensino. A crescente procura pelo ensino médio 
“aumentou a preocupação do governo com a capacitação dos professores que vão atender a demanda”, 
disse Rui Berger, então secretário de Educação Média e Tecnológica do MEC. Idealizam-se projetos 
para a capacitação de professores em exercício, por meio de ensino a distância, “destinado a dar 
condições aos educadores de elaborar um programa ou dominar itens do currículo”, complementou Rui 
Berger. 

A reforma do ensino exige qualificação, competência profissional. Tem-se que investir na 
formação continuada do professor. Tem-se que melhorar o ensino universitário, lugar que se situa a 
fonte, onde o professor beberá a água que regará a semente fertilizadora do terreno educacional. 

 
 

UMA REFLEXÃO PARA O PLANEJAMENTO ESCOLAR 
 
A escola, num sentido mais amplo, enquanto instituição do sistema de ensino, segundo o que 

dispõe a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), de 1996, “tem por finalidade o pleno 
desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 
trabalho”. Mas, nem sempre o declarado desejável nos documentos oficiais corresponde, efetivamente, 
o que se realiza nas escolas. 

O ensino ministrado é bem mais o elaborado pelo professor do que o sistematizado pelos 
órgãos centrais e o professor, de um modo geral, planeja para o aluno médio, deixando de lado os mais 
fracos, que acabam se marginalizando no processo de ensino. Geralmente, ele deixa de considerar o 
ritmo dos alunos, não se apercebendo de que uns aprendem mais rapidamente e outros necessitam de 
atividades de reforço para assimilar o conteúdo. Esses aspectos devem ser atendidos pelo professor, 
que precisa ter uma atitude igualitária para com todos. É freqüente o professor, sem se dar conta, 
discriminar pedagogicamente. Favorece os que são mais fáceis de aprender, desprezando os que têm 
mais dificuldades, os mais fracos, provenientes, de um modo geral, de famílias pobres, discriminados 
socialmente e agora, também, pela escola. 

A escola pode trabalhar tanto para o aprimoramento da sociedade, ajudando, pela educação, 
os mais necessitados, como para conservá-la tal como se apresenta, continuando a favorecer a classe 
hegemônica. Mais que toda organização curricular, mais que projetos pedagógicos ou programas bem 
montados, é ele, o professor, no contato direto com os alunos e suas famílias, o responsável pela ação 
educativa. 

O professor precisa, pois, meditar sobre seu papel social, sobre suas expectativas e seus 
valores. Refletir sobre as expectativas que mantém em relação ao rendimento escolar do aluno. 
Experimentos mostram a forte correlação entre expectativa e aproveitamento, mostram que as 
expectativas do professor têm influência considerável no resultado da aprendizagem. Os alunos 
conseguem resultados superiores quando seus professores esperam mais deles. 

É possível que a criança vá mal na escola, porque é isso que se espera dela. O experimento 
realizado por dois pesquisadores, Rosenthal e Jakobson, é famoso na literatura pedagógica. Põe em 
evidência a importância das percepções, dos valores, sobre os alunos que o professor ensina e avalia 
no dia-a-dia escolar. Diz respeito à profecia auto-realizadora. 

No começo do ano letivo, estes pesquisadores fizeram com que os professores de uma escola 
acreditassem que alguns de seus alunos teriam condições de apresentar grande progresso. Os 
professores supunham que estas predições estavam baseadas em testes que haviam sido realizados 
com os alunos. Na verdade, os alunos indicados foram escolhidos ao acaso e não a partir de qualquer 
resultado de testes. Apesar disso, os testes de inteligência, aplicados depois de vários meses, 
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indicaram que, no conjunto, as crianças escolhidas aleatoriamente tinham progredido mais que as 
outras. 

A esse aspecto revelador do preconceito no ensino-aprendizagem, em relação ao social, 
acrescenta-se um outro, o processo de avaliação da aprendizagem. Perguntamos aos professores: a 
avaliação vem se pautando em critérios condizentes à situação de vida de determinadas classes 
sociais? Os critérios têm ressonância na realidade de vida do aluno? Estatísticas mostram que a 
ausência de escolarização, por evasão ou repetência, atinge basicamente os alunos das classes 
economicamente mais baixas. 

A avaliação não é um processo unilateral, os resultados obtidos revelam tanto o esforço do 
aluno quanto do professor. Nota-se, na escola, uma ausência de avaliação contínua e presença de uma 
avaliação empobrecida, com medidas de aprendizagem parciais, descontínuas, fragmentárias, seja por 
falta de orientação recebida pelo professor, seja por sua sobrecarga de trabalho, seja pelo número 
elevado de alunos por classe. 

O professor, ainda, não deixa claro os aspectos a serem avaliados, apoia-se, de preferência, 
em objetivos amplos, pouco precisos, o que não facilita, em nada, o seu trabalho. Após os estudos de 
Rosenthal e Jakobson, sabemos que os critérios de avaliação do aluno são muito influenciados pelas 
expectativas que o professor tem de seu aluno. Um professor cujo nível de expectativa, em relação ao 
aluno carente, é baixo, tenderá, sistematicamente, a excluir esse aluno, conceituá-lo negativamente. 

Podemos perceber que há vários fatores que podem interferir na precisão dos resultados da 
avaliação, sendo necessário refletir sobre eles e buscar um equacionamento. O planejamento é um 
momento, no ano letivo, em que a escola como um todo, numa reflexão conjunta, avalia os pontos 
positivos e negativos do ano anterior, faz um balanço das atividades desenvolvidas, levanta problemas, 
propõe questões, programa ações, visando recuperar as perdas, reequilibrar-se. A escola, com seu 
representante-mor, o professor, responderá pelo bom ou pelo mau ensino, pela evolução ou estagnação 
da sociedade. 

 
 

ENTRAVES À QUALIDADE DE ENSINO 
 

Após ter participado de um encontro de estudos sobre os entraves a uma educação de 
qualidade, reuni as conclusões e as relato neste artigo. 

Está havendo universalização da oferta do ensino fundamental, mas não da oferta de um 
ensino de qualidade e sem esta, em termos pessoais e profissionais, a escolaridade esvazia-se. 

Um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), divulgado em julho de 2001, 
demonstrou que mesmo o diploma do ensino médio não é mais garantia de emprego. As empresas 
estão selecionando os candidatos por tipo de escolaridade, pela escola que freqüentaram e não apenas 
pelo período de permanência na escola. 

Entramos numa nova ordem social. Já passou a fase em que o mercado de trabalho exigia 
apenas maior número de anos de escolaridade para os que buscam o primeiro emprego. Agora, o que 
está sendo exigido é a maior qualificação dessa escolarização. Como conseguir estas qualificações nas 
escolas públicas? 

Os currículos escolares mudaram, os planos pedagógicos mudaram, para poder acompanhar 
as exigências da nova clientela, mas o professor não mudou. Continua preso aos métodos 
convencionais, apoiando-se na memorização, na velha rotina da matéria decorada. O professor não 
aprendeu a desenvolver, nos alunos, competência, não assimilou os novos métodos de ensino, não 
sabe, ainda, como passá-los da teoria para a prática – sua formação foi baseada na teoria. Se a sala de 
aula não muda, nada muda. Hoje, dizemos que o professor precisa se tornar uma espécie de “antena 
do mundo”, unindo a teoria à prática.  

A escola pública vem tendo uma tarefa cada vez mais complexa,  
atende os mais diversos grupos sociais, desde o filho do professor, do dentista, como o filho da 

mãe solteira, do desempregado. Passa por uma crise no pensamento pedagógico, que não consegue 
encontrar uma resposta técnica ao contexto diversificado que marca sua realidade. Encontra dificuldade 
em lidar com as diferenças que convivem dentro do mesmo espaço. 

A escola de hoje precisa discutir formas de fazer a inclusão social, de como romper as 
barreiras entre grupos sociais diferentes. Conhecer bem, pesquisar a realidade que a circunda, a partir 
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daí criar projetos que colaborem com a melhoria das condições de vida da população local. Incluir, 
através da contextualização do currículo, métodos e trabalhos inovadores na área da educação. 

O que se nota é que o professor não está preparado para lidar com os problemas do mundo 
contemporâneo, a se relacionar melhor com a comunidade, nos aspectos das relações humanas; 
preparado para mudar seus métodos tradicionais, atualizá-los. Há um outro agravante, a escola ainda 
se mantém sob a égide da profecia auto-realizadora, que discrimina e prejudica os mais necessitados. 
Os estereótipos, as opiniões negativas sobre a capacidade de aprender dos alunos permanecem “ipsis 
litteris”, isto é, tudo igual. Um estudo comparou os cadernos de exercícios dos alunos de 10 ou 15 anos 
atrás e notou que, praticamente, não houve mudança: exercícios parecidos, a mesma estrutura 
metodológica e, em algumas disciplinas, exatamente iguais. 

A crise de violência da sociedade repercute na escola e a faz refém desse ambiente 
conturbado. Vivemos uma crise de confiança, de segurança, contaminando a escola, afetando, 
comprovadamente, a disposição de quem ensina e de quem aprende. Há a apreensão, a falta de 
perspectiva em relação ao futuro e o futuro é matéria-prima do trabalho do professor. A sociedade, 
assim como a estrutura educacional, mudou, mudaram-se as leis, mas os piores aspectos da realidade 
não só permanecem os mesmos, como denegriram ainda mais. 

Temos que nos enquadrar no mundo em que vivemos, analisar a sociedade que existe e a que 
queremos, com o mundo em transformação e lutar para melhorá-la. A escola precisa contar com um 
nível técnico real por parte de seu pessoal, elevar a auto-estima dos alunos, melhorar sua auto-
expressão, pois que elas refletirão de maneira positiva, também, na vida deles fora da escola. É 
indispensável envolver-se na discussão de estratégias que levem a uma melhor convivência humana. 
Estratégias que vão desde campanhas em prol da paz até a inclusão de temas, como ética e cidadania 
no currículo, criando situações para o seu exercício no dia-a-dia escolar e à realização de atividades 
culturais e esportivas nas escolas, também em fins-de-semana. 

Para criar um ambiente favorável à aprendizagem, alunos, professores, comunidade escolar 
precisam aprender a conviver com a paz, com a solidariedade, valores esquecidos da sociedade. Num 
mundo em que a competição é regra número um, como esperar que as pessoas pratiquem a 
solidariedade? 

É na convivência escolar que se trabalha, que se tenta quebrar a cultura do individualismo. A 
índia Francisca N. Pinto de Ângelo, então presidente do Conselho de Educação Escolar Indígena de 
Mato Grosso, na abertura da Universidade Estadual de Mato Grosso, desabafou, dizendo: “As 
universidades dos brancos ensinam como ser egoísta, competir no mercado de trabalho e que só é 
melhor quem tem mais competência. Para o índio, isso não importa. Valorizamos a coletividade”. 

No sentido de grupo, temos muito que aprender com os índios! 
 
 

A INCLUSÃO DO ALUNO À ESCOLA 
 

Um dos objetivos prioritários da escola refere-se à inclusão do aluno no ambiente escolar. Em 
muitas localidades, especialmente nas periferias, é necessário incentivar o aluno a ir à escola, fazê-lo 
trocar o cotidiano das ruas pelo da escola. Nessas regiões, a escola compete com a rua. 

As escolas inserem-se em contextos diferentes, localidades e comunidades diferentes, 
vivenciando realidades diferentes. Para atingir as diferenças, a idéia pedagógica é a de eliminar o 
currículo homogêneo. Cada escola mantém o seu próprio currículo, a partir da identidade dos seus 
alunos, das necessidades identificadas, procurando fazer com que o aluno se interesse pelas disciplinas 
escolhidas. Um outro aspecto é o objetivo de ensinar a pensar, de não se utilizar da reprodução, mas da 
construção do conhecimento. Ensinar o aluno a produzir conhecimento, auxiliando-o no 
desenvolvimento do raciocínio, para que possa se ajustar aos desníveis encontrados. O planejamento 
das escolas deve nortear-se por seu caráter peculiar, reforçando sua integração com a comunidade. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), de 1996, dá autonomia para as escolas 
definirem sua organização. Isso significa liberdade para escolher as disciplinas que oferecem, a carga 
horária, o sistema de notas e os livros didáticos. 

A liberdade da escola em definir seu currículo é um passo avante para se despertar políticas 
educacionais localizadas, para solucionar problemas locais, reduzindo as distâncias. Sabemos que a 
localização do município, as condições de trabalho da população, sua infra-estrutura, podem aumentar 
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ou diminuir as possibilidades de acesso à educação. Daí a importância da adoção de políticas e de 
ações adequadas a cada região. 

A escola precisa adotar projetos que resgatem a cultura popular da região. A construção da 
identidade, com base numa educação que leva em conta as raízes, ajuda as novas gerações a manter 
o vínculo com a terra, sua gente, suas tradições.  

O nível socioeconômico é um ponto a se considerar, tem séria influência, séria repercussão no 
andamento do projeto pedagógico e a ele deve ser ajustado. O aluno, encontrando, no estudo, uma 
ponte que o ligue ao seu ambiente, vai poder relacionar o que aprendeu na escola com o mundo ao 
redor. Esse currículo personalizado vai ajudar nas desigualdades educacionais das diversas regiões do 
País. 

O IBGE, no Censo de 2000, revelou diferenças marcantes, num mesmo Estado, como, por 
exemplo, no índice de analfabetismo. São Paulo, o Estado mais rico do País, é o terceiro no ranking 
nacional, mas, há municípios, como Águas de São Pedro, com a menor taxa, 2,7%, de analfabetismo, e 
Itapirapoã Paulista, com a maior taxa, onde quase 19% dos habitantes, com 10 anos ou mais, não 
sabem ler, nem escrever. Diferenças que são conseqüências das desigualdades econômicas e que 
devem ser consideradas pela escola na contextualização do currículo. 

Os dados do Censo 2000 constatam, entre os alunos de menor idade, uma desigualdade 
social, tristemente perversa, no País. Essa desigualdade fica mais evidente quando se analisam alguns 
indicadores de alfabetização entre as crianças dos bairros ricos e pobres do Rio de Janeiro e de São 
Paulo. Em bairros de classe média e alta das duas capitais, a maioria das crianças, de 6 e 7 anos, já 
está alfabetizada, ocorrendo o oposto nos bairros pobres. 

Os altos índices de analfabetismo são verificados em quase todos os bairros com baixa renda. 
Em 36 dos 96 distritos de São Paulo, localizados em regiões periféricas da cidade, onde se concentram 
as menores rendas, o índice de analfabetismo, entre crianças de 7 anos, supera a taxa do município. 
Há comprovadamente uma barreira social impedindo o avanço educacional de crianças e de jovens! 

O objetivo maior da educação é o aluno. Ajustar-se a ele, conquistá-lo, ajudá-lo no 
desenvolvimento de sua personalidade, significam ganhar esse aluno para a escola, tirá-lo da rua. Tudo 
em educação gira em torno do aluno, em torno de sua boa formação. A escola caminhando nessa 
direção, não se descuidando da qualidade, exercerá, com eficiência, sua função social, atuará na 
transformação da sociedade. Primeiramente, a escola conquista o aluno e sua família, atraem-nos à 
escola, depois, ministrando um ensino de qualidade, ela atingirá a desigualdade social, permitindo à 
classe menos favorecida emergir socialmente.  

A escola não pula etapas, não tem como “fazer de conta”; a realidade é seu espelho, seu 
suporte, sua consistência. Ela parte do nível encontrado, seja do mais elementar, e busca atingir um 
nível mais elevado, numa progressão continuada. Vale-se da conceituação de que a sala de aula é uma 
comunidade de investigação, um espaço de relações humanas; em lugar de interação social, zona de 
desenvolvimento proximal (Vigotsky). O grupo é sempre heterogêneo. O professor deve ficar atento às 
diferenças individuais, às diversidades e valorizá-las. Deve programar trabalhos em grupo. Um aluno, 
ao ajudar o outro, vai deixando o egoísmo, a introspecção. O conhecimento implica em relação com o 
outro: um sabe matemática; o outro, português; eles trocam, desenvolvem o diálogo e se tornam alunos 
ativos. 

A escola vale-se da alternativa de que a escolaridade é a variável capaz de eliminar as 
diferenças sociais. Educação é um ato de amor, de conexão, um ato de responsabilidade, de 
compromisso, de consciência social. Educação é um fator vital de melhoria das condições de vida. 
Qualquer política pública de inclusão social precisa começar pela ampliação de condições de acesso à 
escolaridade. 

 
 

A DOBRADINHA FORMAÇÃO E INFORMAÇÃO 
 

A escola entra numa nova era, em relação à transmissão do conhecimento. Ressalta 
determinados comportamentos já sacramentados pela metodologia, como a interdisciplinaridade e a 
contextualização do currículo. Interliga as áreas do saber e busca soluções práticas dos problemas 
cotidianos. 

Essa nova abordagem do conteúdo é parte integrante das inovações pedagógicas. Ela se 
encontra inserida no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e, agora, o exame vestibular da Fuvest 
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colocou em seus planos modificações desde o fim de 2001. Quer uma prova que se aproxime mais do 
Enem, com mais raciocínio, mais resoluções de problemas e menos fórmulas. Uma prova com inter-
relação das disciplinas, elegendo grandes áreas e conteúdos mais próximos do vestibulandos. Quer 
medir menos conteúdo e mais competência e habilidade para atender às exigências práticas da vida 
moderna. Aliás, no ano de 2002 já foi notada a diferença, com o exame vestibular exigindo mais 
raciocínio. 

Os professores sentem a mudança, a necessidade de renovação no processo pedagógico, 
mas não sabem como aplicá-la. Estão, ainda, muito presos à informação, têm dificuldades em formar 
um aluno capaz de aplicar, no dia-a-dia, em casa, no trabalho, o que aprendeu na escola. Têm 
dificuldades para desenvolver inteligências múltiplas, as competências e as habilidades, fazer os alunos 
chegarem, eles mesmos, a conclusões e não fornecê-las prontas. Têm dificuldades em aplicar o 
construtivismo. 

A esse aspecto cognitivo da formação, há o aspecto comportamental, da formação do caráter, 
da convivência pacífica, da passagem dos valores éticos, espirituais, com acentuação maior nos 
primeiros anos de escolaridade. 

Os professores sentem, mas não sabem como ensinar pelo processo do diálogo, do 
encadeamento do conhecimento e sua interligação; não sabem como passar da teoria à prática, como 
aproximar a ciência de vida dos estudantes, como privilegiar as atividades práticas. 

É preciso arregimentar forças. Iniciativas para preparar o professor à formação devem ser 
programadas e concretizadas. A ausência de apoio técnico força o professor a repetir o mesmo modelo 
de aula, recebido enquanto estudante, quer na educação básica, quer no ensino superior. As próprias 
faculdades continuam presas ao ensino tradicional, de aulas expositivas, elaboradas pelo professor, de 
conteúdos memorizados, num procedimento incapaz de motivar o aluno de hoje, de levá-lo a uma 
reflexão, a uma interiorização maior. 

O professor foi formado pela escola do “magister dixit” (o professor fala, o aluno escuta), 
enquanto, presentemente, sabemos que a diferença está entre professor que faz e professor que 
manda fazer. Esse proceder forma o jogo do pingue-pongue, que se inicia na sala de aula da educação 
básica, vai à sala de aula da faculdade e retorna à sala de aula da educação básica, numa repetição 
freqüente. 

Uma grande dificuldade, relatada pelos professores, refere-se ao ensino como módulos de 
disciplinas, as chamadas áreas de conhecimento, conforme prevê a nova Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação (LDB). Eles não sabem como transitar entre os diversos assuntos. Pela lei, enfraquecem-se 
as chamadas disciplinas específicas, fortificam-se os núcleos de estudo, integrados nas Diretrizes 
Curriculares Nacionais. 

O que se quer é um currículo escolar montado em áreas de conhecimento e não em um 
conjunto de disciplinas específicas. As áreas de conhecimento abrangem os diferentes conteúdos, das 
diferentes disciplinas, de conformidade à área estipulada. No ensino médio, temos: “Linguagem e 
Código”, “Ciência e Tecnologia” e “Assuntos Sociais” e todas as áreas agrupam matérias afins. 

Através das áreas de conhecimento, a escola monta um currículo flexível, oportuniza a 
introdução de assuntos relacionados ao momento histórico do ensino, como nos dias de hoje, a 
clonagem, as guerras, o terrorismo, exigindo uma reordenação humana, econômica, de caráter mundial. 
A introdução de temas transversais, como ética, cidadania, meio ambiente, pluralidade cultural, 
sexualidade, droga... mantendo no currículo uma visão pragmática, um ensino prático, que se 
distanciam da visão culturalista, enciclopedista. Um ensino que propicie criar, ousar, fatores chaves 
para se competir no mundo globalizado. 

Nessa linha de consideração, alertem-se, também, os cursos de reciclagem do professor, que, 
ainda, se caracterizam por atuar nos moldes tradicionais: mantêm-se presos à informação, não 
planejam atividades práticas, abordam, no discurso, aspectos formativos, trazendo, desta feita, 
contribuição retraída para a metodologia renovada. 

Esses cursos precisam colocar o professor na realidade de sua prática educativa, discutir o 
mundo contemporâneo, as diferentes classes sociais que tomam conta do espaço escolar, estudar 
estratégias que busquem uma aproximação entre elas, um entendimento, na compreensão da 
diversidade cultural e econômica, um comportamento solidário, sem preconceito. Dar armas ao 
professor para interferir nessa realidade desnivelada, criando entre professor e sociedade uma inter-
relação de comunicação e de responsabilidade. Estudar, em conjunto, uma pedagogia capaz de 
responder favoravelmente à diversidade, projetando atividades alternativas na área do ensino. 
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O curso normal superior, o curso de pedagogia, os cursos de reciclagem, devem programar-se 
para ativar a prática educativa, tornando-se menos teóricos. Chegar, através da informação, à 
formação, elemento básico da educação, da renovação dos métodos de ensino, imprescindível para 
atingir a classe economicamente desfavorável e contribuir, efetivamente, para a transformação social. 

É preciso que se abrace o espírito da Lei maior da educação, as linhas norteadoras da reforma 
de ensino, se quisermos que ela venha ocorrer realmente.  

 
 

O SENTIMENTO PATRIÓTICO 
 

Valores que despertam para a espiritualidade, na direção da moral, da ética, do 
cooperativismo, que despontam para a valorização e o amor à pátria, na configuração de uma terra 
respeitada, altaneira, batem à porta da escola e pedem para entrar. Formar o aluno nessas duas 
vertentes contribui para uma sociedade assentada em bases humanísticas e cívicas. 

O sentimento patriótico amplia e reforça a visão de família, de luta unida em favor do bem 
comum. Afinal, a pátria não é mais que uma agregação de famílias, sustentadas por um tronco comum 
a todos. Desenvolver a noção de pátria é meio caminho andado à formação política do aluno. 

Politizar o educando é um objetivo que não pode ser postergado. Levá-lo à análise do 
comportamento político, do conhecimento dos regimes políticos, da ética democrática, diferenciando-a 
da cultura autoritária, na conquista da cidadania, do convívio social, da reivindicação dos direitos do 
cidadão e respeito pelos deveres a serem cumpridos, no nascimento de um povo novo. De um povo 
que, pela participação política, renasce, a cada dia, para a batalha da vida, para a busca de soluções 
aos destinos de sua terra. Politizar o aluno é dar-lhe estrutura para atuar no campo político, com vistas 
a uma política responsável, a uma militância consciente. Levá-lo a refletir sobre o voto e sua 
importância para o País. Mecanismos pedagógicos devem ser acionados, como debates, discussões, 
trabalhos entre os alunos, ressaltando-se temas como “O País que quero morar”, “O País que quero 
ter”, “O País dos meus sonhos” etc. 

Presenciamos com entusiasmo o retorno aos estímulos patrióticos, com a volta, às escolas, do 
hasteamento da bandeira e da execução do hino nacional. Há tempos atrás, uma vez por semana, 
antes do início da 1.ª aula de cada período, professores e alunos hasteavam a bandeira e cantavam o 
hino pátrio, tentando resgatar valores de nacionalidade, de amor e compromisso para com a pátria. No 
fim do dia, um aluno era destacado para arriar a bandeira, dobrá-la e, com orgulho, entregá-la a um 
professor. 

O programa governamental, de junho de 2002, denominado Mutirão da Cidadania, teve o 
mérito de despertar para o retorno do movimento patriótico, instituindo a volta do ato cívico mencionado. 

A Secretaria da Educação, abraçando a idéia, remete à escola, em sua autonomia, a decisão 
de avaliar a pertinência dessa realização, que reforça a cidadania. O Secretário da Educação, Gabriel 
Chalita, considerou que o hino pode ser usado, também, como base para o ensino das disciplinas do 
programa curricular, em trabalhos interdisciplinares. Ensinar português, história, geografia e até 
matemática, utilizando-se do hino. 

Embora a execução do hino nacional não esteja sendo obrigatório, o Ministério da Educação 
(MEC) lembra que pela lei 5.700, de 1.º de setembro de 1971, promulgada pelo governo Médici e 
mantida na Constituição de 1988, as escolas do ensino fundamental e médio são obrigadas a hastear a 
bandeira e a cantar o hino uma vez por semana, durante o ano letivo. Essa determinação, infelizmente, 
caiu no esquecimento.  

À argumentação de alguns de que a instituição do hino é uma volta ao passado, ao governo 
militar, à lembrança desse regime, o secretário Chalita rebate, dizendo: “Para alguns pode lembrar a 
ditadura, mas, também, lembra as diretas-já e Ayrton Senna”. 

 
Finalmente, um decreto presidencial, assinado por Luiz Inácio Lula da Silva, na solenidade em 

comemoração ao 7.º Encontro Cívico MEC/Nestlé, realizado no Palácio do Planalto, logo após o desfile 
de 7 de Setembro de 2003, reza que as escolas públicas de todo o País terão de fazer um hasteamento 
solene da Bandeira Nacional, ao menos uma vez por semana. As escolas deverão hastear a bandeira, 
preferencialmente, às segundas-feiras, no turno matutino, e às sextas-feiras, no vespertino. 

Acima de qualquer consideração, o hino é um sentimento suprapartidário, supra-regimental, 
encerra em si mesmo o amor à pátria, encontra nesse amor o seu maior significado 
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Somos responsáveis pelos homens públicos que colocamos no poder e acertamos bem mais 
quando acompanhamos suas ações, seus desempenhos, quando aprendemos a manusear as armas 
poderosas que as eleições nos oferecem, filtrando, peneirando o universo indesejável. A escola 
conseguirá formar um aluno compromissado com a pátria, se despertar o amor à terra natal desde a 
tenra idade, porque os bons princípios, os sentimentos, crescendo com a criança, se desenvolvendo 
com ela, se firmarão e dificilmente serão abalados. 

Ao mestre, reforço as reflexões, nos meus versos abaixo: 

 

AMOR À PÁTRIA 
 

 
Quando criança, meu coração batia 
Ao ouvir o hino nacional, 
As cores da bandeira eu coloria, 
Sentia minha esta terra natal! 

 
Cresci orgulhosa da terra-mãe, 

Na sua grandeza me espelhava, 
Queria lutar, ser-lhe filha, irmã, 
O ardor patriótico me falava! 

 
Frequentando a escola, mais tarde, 

Aprendi os três poderes constituídos, 
O respeito, praticado sem alarde, 
O civismo em passos instituídos. 
 
Hoje, olho a criança, sua apatia, 
Não aprende a pátria enaltecer, 
É barco perdido em travessia, 
Nave sem lume no alvorecer! 

 
Tradição e valores esquecidos 
Tornam pobre toda e qualquer nação, 

Navio de pilares enfraquecidos 
Não leva longe a tripulação. 
 
A pátria é dos filhos a identidade, 
Termômetro das condições de vida, 

Querê-la pujante, em notoriedade, 
Lealdade se elege, esforço se envida. 

 
Orgulho da pátria, orgulho do lar, 

Patente timbrada em nobre brasão, 
Laço materno que nos clama a amar, 

A nos dar as mãos, chamarmos de irmão. 
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PROJETO EDUCATIVO: PARCERIA ESCOLA-COMUNIDADE 
 
O papel da escola mudou, não se centraliza mais em si mesma. Abre-se cada vez mais ao 

diálogo e abandona conceitos cristalizados. Quanto mais se aproxima dos pais, quanto mais mantém 
com eles uma parceria afinada, mais alcança a identidade cultural do aluno, os aspectos sociológicos 
que o cercam e uma aprendizagem real, efetiva. 

A desmotivação do aluno é conseqüência da distância entre a sala de aula e o seu cotidiano. A 
escola deve criar um ambiente que tenha a ver com seu mundo, evitar choque cultural, evitar que ele se 
sinta “um estranho no ninho”. Busca-se o homem e devolve-o a seu destino, com ampla autonomia. 

Cada escola deve achar um canal de comunicação com a comunidade, deve estimular os pais 
a participarem da vida da escola, de sua gestão, transformando-os em aliados. Deve rediscutir suas 
propostas curriculares, montar projetos, projetos educativos que a referendam na sua comunidade, em 
termos de atuação social. 

Projeto educativo é o projeto macro da escola. É um projeto político-pedagógico, uma 
linguagem que democratiza e amplia o conhecimento num entrelaçamento com a comunidade. Traduz-
se em trabalhos coletivos, articulados, envolvendo escola, alunos, pais e comunidade, numa 
metodologia interativa e de cooperação. É a escola se inserindo em sua realidade, promovendo efetivo 
desenvolvimento social de sua comunidade mais próxima. Coloca o eixo na formação da cidadania e 
incentiva, por parte da comunidade, todas as formas de participação: consultas sobre a escolha de 
temas, entrevistas, palestras, visitas localizadas etc. Premia o aluno-cidadão frente aos problemas 
sociais, politizando-o, espalhando sementes politizadoras por toda a comunidade. Quanto mais 
consciência da situação social, quanto mais intervém nessa situação, quanto mais campanha cidadã, 
mais capaz o indivíduo vai se tornando e mais facilmente atingem-se os objetivos. O projeto educativo 
aproxima a comunidade da escola e vice-versa. A escola passa a ser o fermento de ações sociais 
educativas. 

Esses projetos se utilizam da transversalidade – transposição dos conteúdos sociais para os 
escolares, quando os conteúdos se tecem como numa rede – e da interdisciplinaridade, da maneira de 
como trabalhar os conteúdos. Na interdisciplinaridade, as diversas disciplinas se complementam, se 
interligam, sem que, contudo, venham a perder sua linguagem própria, sua individualidade. A partir das 
especificidades, constroem a integração. 

A escola irradia-se por toda a comunidade, espalha o exercício da cidadania. O projeto 
educativo põe ênfase na criatividade individual, grupal, buscando soluções para situações de risco, para 
contenção da violência, da criminalidade e outros. Mobilizam-se escola e comunidade na busca de 
respostas à problemática social de diversas ordens.  

Pode reportar-se aos mais diferentes assuntos, onde o amor a Deus, ao próximo, à Pátria 
estão sempre no alicerce das proposituras. Temas como “Minha cidade, minha responsabilidade”, 
“Vamos arrumar a casa social”, “Cuide bem de mim”, permitem amplitude de objetivos instrucionais e 
atitudinais. O tema “Ecologia” deve estar presente, obrigatoriamente, no currículo escolar. O estudo da 
educação ambiental, do ecossistema, da responsabilidade de todos pela preservação do meio 
ambiente, pela exploração racional dos recursos naturais, evitando o esgotamento das fontes e 
impedindo a degradação ambiental. Alunos e professores entrosar-se-ão com pais, com representantes 
da área do meio ambiente. Os alunos pesquisarão clima, atmosfera, energia, tecnologia, recursos 
hídricos, poluição, queimada, desmatamento, com seu efeito universal, envolvendo conceitos de 
biodiversidade, de efeito estufa, de desenvolvimento sustentável, de desertificação do solo e outros. 

A união de propósitos, em torno de um objetivo comum, vai estreitar e fortalecer as relações 
interpessoais de amizade, de solidariedade, de respeito. Sendo um projeto de educação intencionada, 
tornar-se-á um capítulo de estudos interdisciplinares. A grande arma está numa metodologia criativa, 
diversificada. O professor poderá garantir ocasiões para troca de informações, de idéias, de opiniões, 
em sala de aula, organizando-a para momentos coletivos, quando terá a oportunidade de contemplar a 
diversidade apresentada. Não deve reduzir as diferenças, antes, aproveitar a variedade de respostas, 
promovendo troca entre elas. Poderá garantir momentos individualizados, quando o professor 
conhecerá melhor cada elemento em sua idealização. 

Nesses projetos, o pragmatismo deve estar presente. É importante ao aluno saber que o 
resultado de sua pesquisa poderá servir de utilidade pública. De nada adianta investir numa pesquisa 
que não serve para algum segmento da população ou para a vida prática do educando. 
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O projeto educativo deverá destacar aspectos que levem a um produto final, destinado ao uso 
da escola e da comunidade como um todo. “Não basta saber, é preciso aplicar; não basta querer, é 
preciso, também, agir”. (Goethe). 

 
 

PRAZER NO SABER 
 

É próprio dos jovens ver nos estudos algo nem sempre prazeroso. É comum ouvi-los dizer que 
a escola é chata, desinteressante, entendia-os. 

Como construir a escola do prazer de estudar? Não é possível anular os efeitos da 
globalização, de um mundo de novidades interessantes cercando os alunos. A escola, hoje, fala a uma 
geração mutante, que dialoga através da música eletrônica e dos esportes radicais. Uma geração que 
cultua o imediatismo, espera respostas prontas, na velocidade eletrônica da TV, dos games, da internet. 

Esses alunos resistem à interpretação de textos, desinteressam-se pelo saber orientado, 
disciplinado. Não são contestadores, não impõem bandeiras por reformas educacionais ou sociais, 
como se fazia nas décadas de 60 e 70. Mostram comportamento de rebeldia, de timidez, falta de 
concentração e uma certa apatia. A geração de bacharéis de que falava Rui Barbosa não mais os 
atinge. Ser doutor, a eles, era o ideal da geração de seus pais. 

A escola precisa encontrar soluções novas para essa nova situação. As que serviam no 
passado não funcionam mais. Precisa rever seu papel educacional, social, seus métodos e os 
conteúdos ensinados. Abandonar compromisso com os programas burocráticos. Compromissar-se com 
a motivação, a criatividade, com o dinamismo, com a interação afinada entre professores e estes jovens 
pós-modernos. 

A escola precisa reinventar a pedagogia, a metodologia. Pensar em brinquedos educativos que 
acendam dons, incentivem dotes, vídeos, cinema, filmes, que retratem períodos relevantes da história 
local ou universal, fazendo-os interessar-se, por exemplo, pela disciplina história, psicodramas, que 
mesclem aspectos cognitivos, afetivos e emocionais e que permitem um significativo envolvimento do 
adolescente. Questões psicológicas, científicas são trabalhadas lado a lado com o lúdico. O aluno, num 
processo de autoconhecimento, vai liberando suas emoções, encontrando-se com o conteúdo e 
assimilando-o melhor. 

A escola precisa, também, repensar seus critérios de premiação. Ao premiar sempre os 
melhores, desune, gera egoísmo, falsa superioridade e, para quem não fica entre os primeiros, estudar 
deixa de ser um prazer, para se tornar uma angústia. 

Idealizar uma proposta educacional, cuja avaliação não estresse o aluno, que não o compare, 
necessariamente, que estimule cada um a explorar suas habilidades, a descobrir seu potencial. Que a 
escola avalie, junto ao conhecimento, as habilidades, as atitudes, a responsabilidade, a organização do 
material didático, que ministre conteúdos de seu interesse, que envolva situações do cotidiano vividas 
pelo aluno. 

O que mais conta, nessa nova situação, é a interação professor-aluno. Quanto menor a 
interação, menor o nível de interesse pela aula. Nessa interação, respeita-se a afinidade do aluno ao 
método e ao conteúdo ofertado pela escola. Exemplificando: quando o aluno tem natureza investigatória 
e raciocínio rápido, precisa encontrar ambiente favorável que instigue o saber e lhe dê liberdade para 
formular idéias. 

O desinteresse do aluno surge de métodos que não correspondem às suas expectativas, que 
não consegue ensinar, frustrando e punindo. O aluno que faz com prazer cria confiança no futuro, 
sonhando com a realização pessoal. É um aluno interessado, motivado, participativo. 

A escola tem que valorizar o seu grau de esperança, facilitando-lhe a trajetória e não criando 
obstáculos. Não atuar em contradição às suas expectativas, ao contrário, desafiá-lo, cada vez mais, 
nessa direção. Muitas vezes a própria escola funciona como entrave à real tendência do aluno, 
tornando, para ele, um lugar desinteressante, indesejável, desagradável. 

A adequação da escola ao perfil de seu aluno, às suas características de personalidade, aos 
seus anseios, à sua busca, é sua maior conquista na obtenção de um aluno atento, compromissado 
com os estudos, confiante. 

Que a escola dê ao aluno o direito de usufruí-la com prazer e com esperança. Para isso, ela 
tem que estar sempre atualizada, voltada à época, atuando com competência.  
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A REFORMA DO ENSINO 
 

O momento presente vem demonstrando, pelos diferentes setores da vida nacional, 
significativas manifestações em prol da educação. Parece estar havendo a grande conscientização do 
peso da educação na nova realidade que vem remodelando o mundo. 

O aperfeiçoamento educacional e cultural nunca foi tão necessário. Não basta a criança ser 
educada, ela tem que ser bem educada. Estamos vivendo um processo de revolução tecnológica 
industrial, que introduz mudanças rápidas e importantes nos métodos e na organização da produção. 
Não é o suficiente ajustar-se às mudanças do mercado de trabalho, é necessário acompanhar as 
variações rápidas dessas mudanças, visto que, em cada setor, a tecnologia da produção muda muito e 
rapidamente. 

Por décadas, o País descuidou-se da educação de seu povo. Os alertas de educadores, de 
intelectuais, passavam como desapercebidos pelos governantes. Os ilustrados discursos políticos 
ficavam, grandemente, no papel, não se transmutavam em ações efetivas. A educação, relegada a um 
plano inferior, foi deteriorando-se, caindo na grave e significativa defasagem dos dias atuais. A escola, 
que deveria representar portas abertas à ascensão social, tornara-se obsoleta pelo desajuste entre sua 
fraca atuação e a alta competitividade do mercado de trabalho, que exige qualificação profissional. 

A professora Luciana Velo, ganhadora do concurso “O professor escreve sua história”, 
desabafou, dizendo: “O professor é discriminado e tratado com descaso pelo governo e pela sociedade 
e não tem chance de evoluir”. Isso em 1997! A concepção em nada mudou! 

Até ontem, a repercussão e as conseqüências dessa defasagem tinham seu reflexo voltado, 
quase que exclusivamente, para o interior do País. Hoje, com a globalização, com o País plugado ao 
mundo, lidando com novos referenciais, o baixo nível de escolaridade de sua população afeta a sua 
imagem externa e a sua credibilidade. Os centros internacionais, com sua economia forte de mercado, 
regem, em massificação, destinos dos demais países, sendo mais prejudicados os que menos 
aparelhados estão. 

Em tempos em que o conhecimento não tem fronteiras, não há como conviver com padrões de 
escolaridade baixos; são incompatíveis com essa realidade. No impacto da competitividade, o mercado 
já exige fluência em dois ou mais idiomas, conhecimentos aprimorados de informática e uma cultura 
geral ampla. O consultor francês Olivier Bertrand reforça esta análise, dizendo: “A competitividade das 
nações depende cada vez mais da qualidade de seus recursos humanos e não da quantidade de seus 
recursos naturais”. 

No Brasil, as deficiências do sistema educacional perpassam os três níveis de ensino, 
atingindo o quarto grau, que é o da pós-graduação. 

O modelo educacional do País é posto em cheque. O pensamento pedagógico vai para uma 
escola identificada com as necessidades presentes e futuras. Uma escola que promova o exercício 
simultâneo entre a área do saber e a do fazer, através de treinamentos operacionalizados pelos 
estágios. Uma escola que crie no jovem a mentalidade tecnológica e científica para que ele possa 
responder aos novos tipos de competitividade, adequando o ensino às exigências sociais. 

A escola, como um todo, tem que se mobilizar, criar projetos renovados. Deve questionar-se: a 
que contexto e a que desafios históricos estou me prestando? Que tipo de profissional estou formando e 
para qual sociedade? Sem mudança, teremos dificuldade para competir no mercado globalizado do 
século XXI.  

A estagnação, a domestificação da escola levam ao insucesso, ao desemprego. O prof. Anísio 
Teixeira, em sua famosa palestra na Associação Brasileira de Educação (1952), alertava: “O que 
importa na cultura de um povo é o atrito, a oposição, pois esses são os elementos que promovem o 
revigoramento e a vida de suas instituições e maneira de ser”.  

Para que a reforma do ensino venha acontecer, para se alcançar a sonhada educação de 
qualidade, é essencial investir na qualificação docente, assistir o professor nas mudanças que venham 
a ocorrer.  

A nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), sancionada, pelo presidente da 
República, em 20 de dezembro de 1996, diz que “a União fiscalizará e avaliará o ensino em qualquer 
nível”. Com base na lei, o Ministério da Educação (MEC), utilizando-se de duas ferramentas básicas – a 
estatística e a avaliação – avaliou o ensino fundamental e o ensino médio. Através do Sistema de 
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Avaliação da Educação Básica (Saeb) – que é uma avaliação processual, contínua do sistema – revelou 
ao País uma escola decadente, uma safra enfraquecida, com frutos doentes, reveladores da doença da 
árvore. Era preciso adubar a terra, refortalecer o tronco, recuperando os frutos. Deslocou-se, então, do 
aluno o foco do problema e passou-se a corrigir as falhas do sistema., 

Já em 1997, iniciava-se a reforma do ensino e as mesmas estratégias utilizadas para a visão 
inicial – estatística e avaliação – demonstram, hoje, que a safra não robusteceu, que a árvore continua 
doente, alguns poucos ramos enverdeceram, mas, no conjunto, secaram ainda mais. 

O Ministério da Educação e Cultura (MEC), ao avaliar o ensino mé- 
dio, deu início ao projeto do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), um exame nacional de 

final desse ensino, que tem o propósito de verificar as habilidades e as competências do aluno 
adquiridas no final desse grau e oferecer, também, um outro critério de seleção ao ingresso do aluno à 
universidade. A nova lei abre possibilidades de as instituições encontrarem seus próprios caminhos 
para o acesso ao ensino superior.  

Instituiu o Exame Nacional de Cursos (ENC), o provão, em que, através do desempenho dos 
alunos, avalia a qualidade do ensino superior, o 3.º grau. Esse exame serviria de base para a 
concessão do recadastramento dos cursos superiores, a cada 5 anos. 

O MEC formulou as “Diretrizes Curriculares Nacionais” (DCN), que fixam o currículo mínimo 
obrigatório e a carga horária a ser seguida para todas as escolas do território nacional. As diretrizes 
foram apresentadas, ao Sistema de Ensino, pelo Conselho Nacional de Educação. 

Buscando ajustar-se ao quadro social que se descortina, o currículo educacional brasileiro do 
ensino médio, com a nova lei, atrela, ao sistema básico de educação geral, um sistema diversificado de 
educação profissional. Passa a ser um currículo mais flexível, plural e includente, que dá ao aluno a 
opção de se aprofundar na preparação para o vestibular ou para o mercado de trabalho. A nova LDB 
separa o ensino técnico do ensino médio, até então funcionando de modo integrado. A Lei separa a 
parte acadêmica da parte profissional. 

O MEC elaborou os “Parâmetros Curriculares Nacionais” (PCN), que são uma valiosa ajuda ao 
professor, em sala de aula. São uma referência nacional do que é uma boa escola, no dizer do então 
ministro Paulo Renato Souza. Os “Parâmetros Curriculares Nacionais” abordam currículos com 
conteúdos e métodos de ensino renovados que priorizam o raciocínio, que levam o aluno a “aprender a 
aprender”, onde informação e formação caminham em movimento circular. Abordam, entre outros, 
temas transversais, pluralidade cultural, mito da democracia racial. 

Diferentemente das “Diretrizes Curriculares Nacionais”, os “Parâmetros Curriculares Nacionais” 
não têm caráter obrigatório; deixam, numa postura descentralizadora, espaço às realidades específicas 
dos estados, municípios e escolas. 

No decorrer deste trabalho, daremos maiores detalhes às principais iniciativas tomadas pelo 
MEC na implantação da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB). 

 
 

A REALIDADE EDUCACIONAL DO BRASIL QUANDO DA IMPLANTAÇÃO DA 
REFORMA DO ENSINO 

 
O grande entrave à educação no Brasil está, sem dúvida, no baixo nível socioeconômico da 

população, reproduzindo o círculo de pobreza, marginalização e exclusão social. Ressaltam-se, 
também, as condições precárias de trabalho das escolas e a deficiente formação do professor, com sua 
adoção de métodos ineficazes de aprendizagem, incapazes de penetrar num mundo estudantil 
desmotivado, desconjunturado e extrair dele potencialidades afloradas. Comprovadamente, a má 
formação docente contribui para a decadência do ensino e essa má formação foi registrada em varadas 
situações. Citaremos experiências dos anos 96, 97 e 98. 

 
A MÁ FORMAÇÃO DOCENTE DO ENSINO BÁSICO – Um concurso público, promovido pela 

Secretaria da Educação da Bahia, para preenchimento de 7.300 vagas de professores, reprovou mais 
de 90% dos candidatos. Dos 62.730 inscritos, apenas 3.291 conseguiram atingir a nota mínima – de 4,7 
a 5,0, dependendo da disciplina. O então presidente da Associação dos Professores Licenciados da 
Bahia (APLB), Ruy Oliveira, informou que “a grande maioria dos candidatos é da rede pública baiana, 
em cursos do magistério”.  
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Sobre a formação de professores, em termos de licenciatura, o Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais (Inep), do MEC, revelou que, entre 1,5 milhão de professores do ensino 
fundamental, 124.642 são considerados leigos, ou seja, não têm o 1.º grau ou o 2.º grau completos. Um 
total de 63,7 mil professores, sem o 1.º grau completo, lecionam para alunos do ensino fundamental. 
Há, ainda, 71 professores que, embora não tendo o 1.º grau completo, lecionam para alunos do ensino 
médio. Outros 997 docentes do ensino médio não possuem o 2.º grau completo. 

A legislação determina que o professor tenha o ensino médio completo para dar aulas no 
ensino fundamental em seu 1.º ciclo – 1.ª à 4.ª série. Para ministrar aulas no 2.º ciclo do ensino 
fundamental – 5.ª à 8.ª série – e no ensino médio deve ter o curso superior e a licenciatura. A lei de 
Diretrizes e Bases da Educação (LDB) determina que até o ano de 2007 os professores, para todos os 
níveis, devem possuir o curso superior. 

A presidente do Inep, Maria Helena de Castro, comenta que “a falta de formação dos 
professores é um dos sérios problemas do ensino, principalmente nas áreas rurais e nas regiões Norte 
e Nordeste”. Essa deficiência maior só aumenta a distância entre a diferença de aprendizagem das 
diversas regiões do País. Constatou-se, por exemplo, pela avaliação, que um aluno de 4.ª série em 
Brasília sabe tanto quanto um aluno da 8.ª série no Nordeste. 

Várias pesquisas, realizadas paralelamente às do MEC, denunciaram essa falta de formação 
do professor. No Estado de São Paulo, considerado um dos mais avançados da União, a atuação 
docente fica, também, a desejar. No município de São Paulo, uma pesquisa realizada pela “Fundação-
Instituto de Administração” (FIA), da Universidade de São Paulo (USP), com professores de 1.ª a 8.ª 
séries, demonstrou um pluralismo nas escolas municipais, apesar de a Secretaria Municipal da 
Educação ter adotado o construtivismo como método de ensino. Os professores alegaram sentir-se 
despreparados para aplicar o ensino-aprendizagem construtivista. 

Estudos realizados pelo Instituto de Química da USP, ao analisar laboratórios de 3.740 escolas 
estaduais, concluíram pela inutilidade de sua existência, constatando ser ilusório incentivar aulas de 
laboratório na grande maioria das escolas estaduais. Com raríssimas exceções, as salas não têm 
condições físicas para acolher os alunos e, o mais importante, faltam professores especializados para 
organizar os laboratórios. 

A professora Reiko Isuyama, que coordenou a avaliação, afirmou que há casos de extrema 
periculosidade: “Foram encontrados ácidos concentrados, solventes cancerígenos e frascos de sódio 
metálico, substância que pode explodir em contato com a água e atingir, por exemplo, um funcionário 
durante a limpeza da sala”. O relatório revela que do jeito que está é melhor fechar os laboratórios, “é 
inútil fornecer reagentes e vidrarias se os professores não sabem utilizá-los”. 

Para que os laboratórios possam funcionar com qualidade é preciso capacitar os professores 
do ensino médio. Quando se fala em falência do ensino, uma das causas apontadas é a falta de infra-
estrutura das escolas. Percebe-se o corolário que se forma: como usar a infra-estrutura se as escolas 
estão desfalcadas de profissionais capacitados? 

 
SITUAÇÃO DOCENTE DESFAVORÁVEL NO 3.º GRAU – Sobre esse mesmo prisma, o MEC, 

por seu Programa de Modernização e Qualificação de Ensino Superior, aplicou recursos na compra de 
equipamentos de laboratórios e de hospitais universitários, em projetos de melhoria da graduação, 
considerada a parte mais necessitada do ensino superior. Contudo, o então vice-presidente da 
Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições Federais do Ensino Superior (Andifes), Odilon 
Marcuzzo de Castro, questiona este investimento em infra-estrutura da graduação. Disse que a 
capacidade de as universidades poderem usufruir dessas melhorias fica inibida, porque não têm 
condições de investir em pessoal qualificado: “Não há dúvida de que os incentivos em laboratórios, em 
infra-estrutura e a criação pelo MEC de um sistema de avaliação da qualidade do ensino superior – o 
provão – sinalizam políticas de melhoria do Sistema, mas para ter qualidade é preciso ter professores 
preparados e hoje, os professores preparados têm sido atraídos por salários do setor privado”. 

Triste realidade! Com o alicerce minado, como conseguir pilares sólidos?! Imprescindível 
afirmar que a qualidade é fruto de uma somatória de fatores, em que baixo salário, condicionando baixa 
qualidade de vida, é fator bastante relevante. Investimentos direcionados para área de recursos 
humanos são os principais alvos apontados pelos reitores das universidades. 

Investir na formação do professor é um princípio básico para se alcançar a revolução 
educacional a que se pretende, porque a aprendizagem do aluno é proporcional à do professor. Na 
educação, processos e métodos envelhecem rápido demais e os educadores precisam estar sempre se 
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atualizando, para acompanhar essa evolução e trazer o que tanto se necessita, a melhoria da qualidade 
do ensino. 

Acrescentamos a estas considerações a constatação de Pedro Demo, prof. da Universidade de 
Brasília (UnB): “Um país onde a média educacional da população gira em torno de 4 anos, é um país de 
biscateiros, não uma sociedade com pessoas capazes de entrar no mercado de trabalho e na economia 
competitiva”. 

Estamos no ano 2003 e a formação do professor continua falha. A freqüência à universidade 
aumentou, aumentaram os anos de escolaridade, mas a qualidade de ensino decaiu. O professor 
recebe um ensino defasado, deficitário nas universidades e o repassa aos seus alunos no mesmo 
molde, priorizando, ainda, aulas tradicionais, sem motivação, numa repetição viciada. 

 
 

A FORMAÇÃO DO NOVO CURRÍCULO 
 

A nova concepção de currículo traz uma nova concepção de escola, requerendo mudanças 
profundas nas metodologias de ensino. 

A velocidade das inovações, trazidas pela época presente, faz com que a escola aplique o 
conhecimento em situações do cotidiano, articulando teoria e prática no ensino de cada disciplina. Com 
o acesso às informações – mesmo as mais sofisticadas estão disponíveis na internet – o papel do 
professor mudou radicalmente. Sua função essencial agora é a de “desafiar o aluno para que ele 
consiga hierarquizar e organizar de forma crítica as informações às quais tem acesso”, palavras do 
ministro Paulo Renato de Souza. 

Tomaremos o termo currículo no seu sentido restrito, da relação de conteúdos e da forma 
como são tratados – currículo pleno é a escola toda em funcionamento. A escola, de todos os níveis, 
passa por significativas mudanças, que incluem, prioritariamente, alterações da estrutura curricular de 
todos os seus cursos. O conceito de currículo mudou; tem como maior característica a flexibilização, À 
rigidez dos currículos engessados, surgem os currículos flexíveis diversificados. 

O currículo de todos os níveis de ensino terá uma base nacional comum, complementada por 
uma parte diversificada, que variará de conformidade com “as características regionais e locais da 
sociedade, da cultura, da economia e da clientela” (LDB). 

A reforma regulamentou o dispositivo da LDB, que aumentou de 180 para 200 o número de 
dias letivos no sistema de ensino do País, com a exigência de 800 horas por ano. “A jornada escolar do 
ensino fundamental incluirá, pelo menos, 4 horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo 
progressivamente ampliado o período de permanência na escola”. Com esse acréscimo, a carga horária 
mínima no ensino médio passou de 2.200 para 2.400 horas, divididas na base comum e na parte 
diversificada. O aluno terá que cumprir 75% da nova carga horária – 1.800 horas – com as disciplinas 
tradicionais, a base comum, e poderá escolher o enfoque dos 25% -- 600 horas – da parte diversificada. 
Cada estabelecimento de ensino poderá escolher, entre as disciplinas, 4 ou 5 opções para cumprir a 
parte diversificada. Poderá intensificar, nesta parte variada, a preparação para o vestibular ou a 
preparação para o mercado de trabalho ou aprofundar em áreas específicas, como arte, secretariado... 
O aluno, que optou por um módulo no 1.º ano, poderá mudar de idéia no 2.º, sem prejuízo das 
disciplinas cumpridas. 

A intenção da nova LDB é aumentar a participação das escolas, de todos os níveis, nos 
currículos, para estimular a vocação das instituições, para reconhecer e integrar a diversidade das 
identidades dos alunos, dos professores, para atender as diversidades culturais do País. 

As escolas não recebem mais uma grade curricular básica para todo o País, com os nomes 
das disciplinas e número de horas. Recebem as diretrizes curriculares básicas – áreas do conhecimento 
– iguais para todo o território nacional, que darão as grandes linhas, para que cada escola elabore seu 
projeto pedagógico e que dirão quais as competências e habilidades que o aluno deve ter no final do 
curso. Compete à escola indicar os parâmetros do resultado que se espera do aluno no término do 
curso, uma vez que o MEC definirá, apenas, as habilidades e as competências a serem alcançadas. 

No ensino médio, a heterogeneidade dos alunos, especialmente quanto à idade e classe social, 
vai criar, pela flexibilização, muitos tipos de ensino na forma de organizar o currículo. 

Não é mais o aluno se ajustando à escola, mas esta se adaptando para receber o aluno e 
motivá-lo a aprender. 
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As escolas incluirão no currículo as áreas do conhecimento, mas a forma de como serão 
aplicadas ficará por conta dos sistemas de ensino. É a escola quem irá escolher a forma de organizar 
tanto a base comum quanto a parte diversificada. 

A maior liberdade conferida à escola não vai dificultar o processo de transferência do aluno de 
uma escola para outra, porque ela será feita baseando-se nas competências e habilidades definidas 
nacionalmente e iguais para todas as escolas. 

 
ENSINO FUNDAMENTAL – A Câmara de Ensino Básico determinou as diretrizes a serem 

seguidas na formulação do currículo, indicou as áreas do conhecimento, já habituais – língua 
portuguesa, matemática, história, geografia, ciências naturais, artes e educação física e os temas 
transversais – que a escola deve considerar. As áreas de conhecimento tradicionais devem ser 
relacionadas aos “aspectos essenciais da vida do cidadão”, como ética, saúde, meio-ambiente, 
sexualidade, pluralidade cultural, vida familiar e social. A grande novidade no currículo do ensino 
fundamental é a inclusão desses novos temas, a serem trabalhados, associados às áreas 
convencionais, conforme recomendam os “Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental”, 
que dizem: “A escola deve abrir a oportunidade para que os alunos aprendam sobre temas 
normalmente excluídos e deve atuar propositadamente na formação de valores e atitudes”. 

A LDB, nos artigos 26, 27 e 28 com seus parágrafos e incisos, coloca a fundamentação para a 
elaboração dos currículos do ensino fundamental. 

 
ENSINO MÉDIO – Quanto ao seu currículo, a base nacional comum será organizada em torno 

de três grandes áreas do conhecimento, que nuclearão as disciplinas, então, isoladas: Linguagens e 
Códigos, Ciências da Natureza e Matemática, e Ciências Humanas, todas englobando as tecnologias 
de cada área. Os assuntos serão agrupados em disciplinas ou módulos e a dosagem das disciplinas, 
nessas áreas, será feita mediante avaliação das necessidades da clientela. Mais que informações, a 
base curricular comum, definida nas diretrizes do Conselho Nacional de Educação (CNE), é 
caracterizada por competências cognitivas de caráter geral. 

 
OUTRAS CARACTERÍSTICAS – Todos os currículos devem reconhecer habilidades, 

competências e conhecimentos, adquiridos fora do ambiente escolar, no entendimento de que a 
educação não se faz só na escola. Deve partir da experiência de vida de cada aluno, valorizando as 
individualidades. 

As diretrizes curriculares de todos os níveis de ensino incluirão dimensões éticas e 
humanísticas, desenvolvendo no aluno atitudes e valores orientados para a cidadania. 

As diretrizes básicas incluirão orientações para a realização de avaliações periódicas que 
utilizem instrumentos variados e critérios amplos, em que iniciativa e criatividade devam ter peso 
considerável. A LDB prescreve “uma avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com 
prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre 
os de eventuais provas finais”. 

A função primeira da escola é a informação, mas é, também, formar o cidadão. Deve definir, 
em seus termos, o ser humano que quer formar, a visão de mundo que quer projetar. Deve discutir sua 
concepção de educação e através dessa concepção criar seus critérios de avaliação e formular toda 
sua linha pedagógica. 

Estamos vivendo uma época de febre racionalista. Os defensores de uma cultura agnóstica 
acreditam que a humanidade seria mais civilizada e feliz se se libertasse das “amarras” espirituais. 
Acreditam que a religião, sutilmente, empurra o homem a um sentimento místico, desfavorável à sua 
libertação total. O conhecimento desse aspecto é importante porque esse ardor racionalista se encontra 
subentendido em textos do cinqüentenário da “Declaração Universal dos Direitos Humanos”, veiculados 
na imprensa internacional. Neles, nota-se a apologia da razão, do sonho da libertação pela razão, 
contrapondo-se à corrente espiritualista que preconiza o sonho da libertação pela religião. 

Em uma célebre pintura de Goya, encontramos cunhada a frase: “Deus e o sonho da liberdade” 
e no grande escritor Dostoiewski, a expressão, dita através de um personagem: “Se Deus não existe, 
então tudo é permitido”. 

Esses são exemplos de reflexões que devem perpassar as diretrizes na montagem do 
currículo, a fim de se conseguir uma atitude uniforme, advinda do exame da inteligência e da 
consciência de seus membros, lembrando que “o exercício da liberdade é nobre, na medida em que é 
nobre o que se deseja alcançar”. 
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Às linhas norteadoras do currículo, acrescentemos, como queria o educador Paulo Freire, “a 
necessidade de se formar homens e mulheres capazes de sonhar, idealistas, práticos, capazes de 
transformar seus sonhos em realidade.  

Precisamos conscientizar os jovens da importância do investimento em si próprio, em sua 
cidadania. Conscientizá-los a fazer frente à realidade, colocá-los por dentro dos problemas que os 
envolvem na atualidade e subsidiá-los para atuar preventivamente”. 

O homem só se tornará realmente livre quando puder escolher, ele mesmo, o enredo de sua 
história – primado absoluto do respeito à individualidade! 

 
 

SISTEMAS DIFERENCIADOS DE AVALIAÇÃO PARA O INGRESSO AO 
ENSINO SUPERIOR 

  
Projetos de sistemas diferenciados de avaliação para o ingresso ao ensino superior continuam 

surgindo e se ajustando à identidade, às características das instituições, diversificando as 
oportunidades de acesso a esse grau de ensino. 

O vestibular, a tradicional prova de ingresso às faculdades, que no Brasil remonta a 1911, 
deixou de ser obrigatório pela última Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n.° 394/96). As 
universidades, hoje, têm liberdade de escolher seu próprio sistema de avaliação, de decidir qual a 
melhor opção para sua estrutura educacional. Há, mesmo, os que defendem a eliminação do vestibular 
ou de qualquer outra forma de seleção. Apoiam-se em países cuja realidade é bem distante da nossa, 
como, por exemplo, na América Latina, o México e a Argentina. 

Na verdade, processos de seleção são inevitáveis em sistemas de ensino, organizados em 
séries, como é o nosso. Quanto mais qualificada a escola superior, quanto mais alto o seu grau de 
ensino, maior rigor nas provas de seleção e mais seletivo o seu ingresso. Há casos de faculdades 
menos conceituadas, em que o exame de seleção não passa de um engodo. O que mais precisam é de 
alunos, pois, dependendo da área, há mais vagas que pretendentes. 

Uma inovação foi o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) sobre o qual falamos 
anteriormente. 

Abordaremos, a seguir, o Exame Vestibular. 
 
 

O EXAME VESTIBULAR 
 

O exame vestibular continua sendo o grande processo de seleção ao ensino superior, o que 
responde, ainda, pela formação de calouros nas universidades públicas. É um processo que acaba por 
discriminar as classes populares, revelando o desnível existente entre a boa e a má educação. 

O vestibular já se firmou como a oportunidade dos bem-nascidos, como o trampolim da elite 
para o melhor do ensino superior. Ele se constitui na última etapa de uma seleção que começou bem 
antes, na aprendizagem das primeiras letras. Seu afunilamento é preenchido por alunos que receberam 
a melhor educação, que freqüentaram a melhor escola. Ele é um termômetro de todo o conhecimento 
adquirido anteriormente. Não é, pois, o 3.º ano do ensino médio, ou o próprio ensino médio que aprova 
ou reprova o candidato no vestibular. Ele, também, não é uma tentativa tão aleatória, como querem 
alguns, chegando a classificá-lo como um jogo de sorte ou de azar. A um professor do 3.º ano do 
ensino médio não é difícil prever quem passará na 1.ª tentativa, quem conseguirá na 2.ª e quem nunca 
chegará lá. 

A “Folha de S. Paulo”, em 1999, denunciava o fracasso dos estudantes da rede pública no 
vestibular da Fuvest. Nesse vestibular, a rede pública teve o pior desempenho da USP. O perfil 
socioeconômico, traçado pela FUVEST, que faz levantamento de dados desde 1977, mostra que a 
grande maioria dos alunos da USP freqüentou escola particular e pertence à classe média/alta e que os 
alunos da rede pública estão desaparecendo da Universidade de São Paulo. Em 1977, 57,3% dos 
novos alunos vinham da rede pública e 29,3% das escolas particulares. No ano de 1999, 62,4% dos 
calouros cursaram o 2.º grau em colégios privados e apenas 20,7% não pagaram pela educação 
secundária. 
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A queda tem sido gradual e contínua. Os resultados dos últimos 5 anos são preocupantes, em 
termos de probabilidade de extinção desse alunado na USP – tal o grau de decadência do ensino 
público. Entre 1993 e 1998, houve uma queda de 12 pontos percentuais; alunos vindos de escolas 
públicas passaram de 32,5% do total de novos alunos para 20,7%. Presentemente, o alunado que sai 
da escola particular entra na universidade pública; o que sai da escola pública só consegue entrar na 
universidade particular. Um contra-senso. Uma distorção da realidade socioeconômica da população, 
provocada pela desigualdade cultural. Nessa conjuntura, escola particular tornou-se, praticamente, “pré-
requisito” para entrar em uma universidade pública e esta – a melhor do País, a que oferece melhores 
empregos no mercado de trabalho – fica reservada aos ricos.  

Há, ainda, um outro ponto a considerar nesta desigualdade. Investe-se no ensino fundamental, 
o que é muito louvável e caracteriza um avanço, mas deixa-se no vazio a educação infantil, denominada 
de pré-escola. É, aí, nessa fase inicial de estimulação às primeiras letras que se inicia a grande 
defasagem cultural das classes menos favorecidas. É aí, nessa faixa etária, que as crianças de famílias 
de baixa renda ficam, costumeiramente, de fora. 

A pré-escola sociabiliza, desenvolve mais habilidades, melhora o desempenho escolar futuro, 
propiciando à criança resultados superiores nos próximos graus de ensino. A educação infantil é o 
verdadeiro alicerce da aprendizagem, aquela que deixa a criança pronta para aprender. A ausência 
desse ensino, pelas crianças pobres, completa o ciclo da desigualdade escolar dessas crianças, futuros 
adultos, futuros concorrentes à marginalização profissional. 

Felizmente, a preocupação com a pré-escola começa a ganhar força na área governamental. 
Em São Domingos, capital da República Dominicana, de 10 a 12 de fevereiro de 2001, realizou-se, com 
a participação de representantes dos ministérios da Educação da América Latina e do Caribe, além dos 
Estados Unidos e Canadá, a “Reunião das Américas para Avaliação da Educação para Todos”. O 
documento “Marco de Ação Regional”, elaborado por técnicos da Organização das Nações Unidas para 
a Educação, Ciência e Cultura (Unesco) e do Banco Mundial, sintetizou as decisões, nas quais foi 
ressaltado o investimento na pré-escola, considerado como a nova prioridade em todas as ações 
educacionais nas Américas. O documento concluiu que a “insuficiente atenção ao desenvolvimento 
integral das crianças na 1.ª infância era o principal responsável pelas “altas taxas de evasão e 
repetência” na escolaridade básica. A prioridade de investimentos na pré-escola deve ser a 1.ª, dentre 
as outras, por garantir o direito universal de uma “educação de qualidade desde o nascimento”. 

Enquanto persistirem, em grau significativo, as desigualdades educacionais, acarretando 
desigualdades sociais, permanecerá, com rara exceção, como acontece agora com o sindicalista Luiz 
Inácio Lula da Silva, a elite no comando do País. Perpetua-se no poder, desde a época imperial, apesar 
da propalada democracia, a classe abastada, dominando pelo dinheiro e pela cultura. 

Falta ao aluno carente qualidade de ensino!  
 
 

EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO - (ENEM) 
 
O Ministério da Educação e Cultura (MEC), ao iniciar seu processo de avaliação do ensino 

médio, deu início ao projeto do “Exame Nacional do Ensino Médio” (Enem), um exame nacional de final 
de ensino médio, criado em 1998, com o objetivo de avaliar as habilidades e as competências 
adquiridas pelos alunos no fim da educação básica. Expandiu, porém, o objetivo que passou a ter 
também o propósito de oferecer às universidades um outro critério de seleção ao seu ingresso. O Enem 
é, ao lado do vestibular, uma outra opção de ingresso ao ensino superior. É o grande instrumento para 
a reforma do ensino médio e do vestibular. 

Universidades, sob a chancela do MEC, organizarão o Enem, que é financiado por uma taxa de 
inscrição e é voluntário, tanto para o aluno como para a universidade, que terá liberdade em adotar ou 
não o resultado do exame, como um dos critérios a seu ingresso. O aluno terá pontuação, aproveita a 
nota a universidade que quiser. 

O MEC dará um limite de vagas para poder garantir outro tipo de ingresso, por exemplo, aos 
alunos do curso supletivo e para os que não fizeram o Enem. Não vai permitir que 100% das vagas 
sejam preenchidas com os alunos que venham a ter as melhores notas no exame. Aquele que perder o 
exame poderá fazê-lo em qualquer época e o que obteve nota insatisfatória poderá repetir o exame 
para melhorar a pontuação. O exame não será feito apenas pelo aluno que tenha concluído, no 
respectivo ano, o ensino médio, mas por todos os que já o completaram, não importando se há 10 anos 
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ou mais. O “Exame Nacional do Ensino Médio” (Enem) é apenas uma referência, visa, essencialmente, 
a universidade pública. A particular mantém seus próprios critérios, como já tem feito. Sobre a 
pontuação, tomando o exemplo divulgado, temos: sobre o máximo de 500, o aluno obteve 350 pontos. 
Uma determinada universidade poderá aceitar essa pontuação, e outra só aceitar acima disso. As 
pontuações regulares poderão ser submetidas a outros critérios. 

O “Exame Nacional do Ensino Médio” (Enem) é totalmente diferente do Exame Nacional de 
Cursos (ENC), o provão. O provão não traz conseqüências individuais, é feito para avaliar o curso 
superior. No “Exame Nacional do Ensino Médio” (Enem) as conseqüências são individuais, embora não 
dê direito garantido de ingresso ao ensino superior, como dá, por exemplo, o vestibular. Vai depender 
do critério adotado pela universidade. O Enem abre apenas a possibilidade de ingresso. Avaliações, 
como o Enem e o Provão, encontram marcos legais na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) 
quando estabelece que todos os níveis de ensino deverão ser objeto de avaliação externa qualitativa e 
quantitativa. Isto vale desde a pré-escola até a pós-graduação. Essa exigência também está definida no 
Plano Nacional de Educação (PNE), que é decenal e foi aprovado em 2000. 

O Enem põe em prática a metodologia implícita nos preceitos emanados pelo Ministério da 
Educação e Cultura (MEC) para a reforma do ensino. Os exames têm sido elaborados com o propósito 
de testar a capacidade de o aluno aplicar conhecimentos na resolução dos problemas diários. Busca 
aferir a estruturação do raciocínio e a análise de problemas, abordando conteúdo próximo à realidade 
do aluno. 

Conforme orientação do MEC, o que se quer é avaliar as habilidades e as competências 
desenvolvidas pelos alunos durante a educação básica. Ressaltando a necessidade de os exames 
tratarem o conteúdo de modo interdisciplinar, a então coordenadora do Enem, Maria Inês Pini, diz que 
“a avaliação será interdisciplinar, não havendo questões específicas por matérias. Serão perguntas que 
irão misturar conceitos de física e matemática, por exemplo. Em todas as questões o aluno precisará 
ser capaz de estabelecer relações entre as diversas áreas do conhecimento. O objetivo maior do Enem 
é montar uma prova que não meça conteúdo e, sim, habilidades.” 

O Enem é constituído por uma prova única, contendo 63 questões objetivas de múltipla escolha 
e uma redação. Todo participante receberá um boletim individual de resultados, que é sigiloso e fornece 
informações sobre o desempenho do aluno, comparando-o com a média geral do País. 

No 3.º ano de sua existência, o Enem trouxe mais uma característica: a avaliação, também, 
poderá se tornar fonte de informação para as empresas na contratação de pessoal e qualificação 
profissional. O exame pode ser utilizado pelo mercado de trabalho, na seleção de pessoal de nível 
médio, servindo como referência de qualidade, no currículo dos candidatos. Uma outra utilização do 
Enem no mercado de trabalho poderá se dar na preparação de cursos e treinamentos, considerando as 
necessidades específicas de cada clientela. “O Enem vai ao encontro das novas necessidades do 
mercado de trabalho, que busca cada vez mais um profissional capaz de intervir, de forma lógica e 
criativa, na realidade”, reforça Maria Helena G. de Castro, presidente do Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais (Inep/MEC). 

O Enem é uma boa opção para o ingresso ao ensino superior e, ao que tudo indica, está sendo 
bem recebido por educadores e alunos. Esse exame tem similar nos Estados Unidos, onde o processo 
de seleção inclui, além dos testes aplicados, a análise do histórico escolar do aluno, em que se 
verificam as notas obtidas durante o ensino médio, a carga horária das disciplinas e a escola em que o 
aluno estudou. O aluno deve apresentar, ainda, um projeto, uma espécie de ensaio sobre sua vida e o 
que pretende com a universidade. 

Para dar boas respostas ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a escola precisa 
aprender a desenvolver nos alunos habilidades e competências, aprender a colocar a formação acima 
da informação, fazer do aluno um cidadão participante, consciente da realidade social. Desenvolver-lhe 
a capacidade de raciocinar, de interpretar, de interferir na realidade, de resolver os problemas do dia-a-
dia, de usar os conhecimentos no cotidiano. 

A escola deve realizar um currículo com conteúdos contextualizados, próximos da realidade do 
aluno, e trabalhados de maneira interdisciplinar, em conteúdos interligados. Deve ter presente que o 
objetivo do Enem é medir habilidades, é processar uma avaliação interdisciplinar, aferir mais 
compreensão que conhecimento específico. 

De acordo com a presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
(Inep/MEC), o Enem avalia cinco competências e 21 habilidades gerais desenvolvidas pelo aluno ao 
longo da Educação Básica. Cada habilidade é medida por meio de três questões e a nota da prova 
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objetiva, numa escala de 0 a 100, é atribuída a partir da avaliação de cada uma das cinco 
competências, que são as seguintes: 

-- Domínio de linguagens: demonstrar domínio básico da norma culta da Língua Portuguesa e 
das diferentes linguagens. 

-- Compreensão de fenômenos: construir e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento 
para compreensão de fenômenos naturais, de processos histórico-geográficos, da produção tecnológica 
e das manifestações artísticas. 

-- Enfrentamento de situações-problema: selecionar, organizar, relacionar e interpretar dados e 
informações para enfrentar situações-problema com vista a tomadas de decisão. 

-- Construção de argumentações: organizar informações e conhecimentos disponíveis em 
situações concretas para desenvolver argumentações consistentes.  

-- Elaboração de propostas de intervenção na realidade: recorrer aos conhecimentos 
desenvolvidos na escola para elaboração de propostas criativas, considerando a diversidade 
sociocultural como inerente à condição humana no tempo e no espaço. 

Com esta propositura, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)  
afasta a decoreba, derruba o hábito da cola de que tanto a escola se ressente. Ele é uma 

indicação de como será o processo educacional nos próximos anos. Segue a atual tendência de ensinar 
os alunos de como usar as informações aprendidas no dia-a-dia, na interpretação de informações e na 
situação de problemas.  

O Enem, se aplicado com critério, terá o mérito de nos revelar os caminhos que o ensino médio 
vem tomando, assim como o grau de formação demonstrado pelos alunos nesse nível de escolaridade. 
Despertará, para a escola, a aprendizagem prática, realista, contextualizada, interdisciplinar, reforçando 
seu caráter formativo, no qual o ensino deve nortear-se mais pelo desenvolvimento das capacidades 
cognitivas de caráter geral que por informações. O “Exame Nacional do Ensino Médio” (Enem) pode vir 
a ser um grande referencial à metodologia da escola, uma alavanca na organização didático-
pedagógica, que poderá conduzi-la à necessária renovação.  

 
 

EXAME NACIONAL DE CURSOS, O “PROVÃO” 

 
O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é totalmente diferente do Exame Nacional de 

Cursos, o “Provão”. O “Provão” não dá conseqüências individuais, é feito para avaliar o curso superior. 
No Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), as conseqüências são individuais, possibilita o acesso ao 
ensino superior, embora não dê direito garantido como dá, por exemplo, o vestibular. Vai depender do 
critério adotado pela escola. 

O Exame Nacional de Cursos, o “Provão”, foi instituído pelo MEC, em 1996, com a finalidade 
de avaliar, através do desempenho do aluno, a qualidade de ensino das instituições de nível superior. 
Esse exame tem como função principal induzir a qualidade de ensino dos cursos de graduação. É uma 
prova aplicada todos os anos aos alunos que estão concluindo o curso de graduação. O exame mede 
as habilidades e as competências adquiridas pelo aluno durante o curso. O aluno é obrigado a fazer a 
prova, sob pena de não receber o diploma de conclusão de curso. As comissões que elaboram os 
exames definem os objetivos, o perfil ideal do graduando, as habilidades exigidas ao longo do curso e 
os conteúdos que o estudante precisa dominar ao fim da graduação. 

O “Provão” visa preparar uma prova abrangente, que verifique mais 
a capacidade do aluno, desenvolvida no período de formação, o raciocínio, que os conteúdos 

memorizados, ou as fórmulas decoradas. O que se busca não são as especificidades, mas a formação 
geral, os conhecimentos e as habilidades fundamentais. Não se restringe ao conhecimento, quer avaliar 
também a capacidade de o aluno aplicar o que aprendeu. 

O “Provão” está preocupado com a formação acadêmica, com a qualidade dos cursos de 
graduação. O que se constata é que, freqüentemente, se colocam os profissionais mais inexperientes 
na graduação, diz o MEC. Os exames devem refletir o que a comunidade acadêmica pensa sobre a 
formação profissional na graduação. 

Além da prova, o formando responderá um questionário-pesquisa sobre o perfil 
socioeconômico, através do qual é possível saber a avaliação que ele faz do próprio curso. O 
questionário é uma espécie de levantamento de opinião; traz a opinião do aluno, que se reverte numa 
informação importante, porque, “quando 60% dos alunos dizem que tal curso é fraco, quem vai planejar 



 

Prática Pedagógica - Estruturando Pedagogicamente a Escola - Izabel Sadalla Grispino 39

o curso terá de levar em consideração esse dado. A opinião dos alunos é um instrumento de análise”, 
reforça o ministro da Educação. 

O Exame Nacional de Cursos, o “Provão”, tem por objetivo complementar as avaliações mais 
abrangentes das instituições e dos cursos de ensino superior – como análise do corpo docente e da 
infra-estrutura – visando a melhoria dos cursos de graduação. Ele é parte do processo de avaliação das 
instituições. Outros itens compõem a avaliação: grau de titulação – especialização, mestrado, doutorado 
– nível de dedicação dos professores, volume de publicações, adequação dos métodos pedagógicos, 
nível de proximidade com o mercado de trabalho, qualidade de laboratórios, bibliotecas e correlatos. 
São, portanto, três aspectos de universo pesquisados: qualificação do corpo docente, organização 
didático-pedagógica e instalações.  

Considera-se que mais importante do que os resultados das provas, no entanto, serão os 
efeitos do “Provão” sobre as faculdades. Haverá, sem dúvida, um espaço maior em direção à qualidade 
da aprendizagem. O ensino superior só tem a ganhar com as avaliações. Elas promovem uma salutar 
concorrência entre as instituições e possibilitam, inclusive, identificar cursos conhecidos como “fábricas 
de diplomas”. 

Os resultados acumulados em 5 anos de Exame Nacional de Cursos (ENC) serão 
fundamentais para o recredenciamento das instituições universitárias, pelo Conselho Nacional de 
Educação. Serão credenciadas a cada 5 anos como universidades, centros universitários, faculdades 
integradas, faculdades, instituições superiores ou escolas superiores. Se por 3 anos consecutivos esses 
cursos tiverem conceitos D ou E e se o MEC verificar que as providências não foram tomadas, elas 
podem ser descredenciadas. Em contrapartida, as faculdades que tiverem bons resultados consecutivos 
poderão obter a concessão para abertura de vagas e criação de novos cursos. 

O MEC publicou portaria vinculando os resultados do “Provão” a uma maior autonomia das 
universidades e centros universitários em criar cursos ou expandir suas redes. Com o objetivo de 
premiar a qualidade das instituições, as universidades e centros universitários, com 2 anos de conceitos 
A e B, na maioria dos indicadores de avaliação, podem abrir cursos de graduação fora de suas sedes, 
sem autorização prévia. Já instituições com conceito A, por 2 anos, podem ampliar seus cursos em até 
3 municípios, dentro do Estado no qual estão instaladas. 

As instituições poderão sofrer um início de processo de fechamento dos cursos se revelarem, 
em seqüência, mau desempenho do “Provão”. Já há casos de escolas superiores que iniciaram o 
processo de fechamento de cursos por terem tido os piores conceitos (D ou E) nas duas últimas edições 
do “Provão”. Caso obtenham um terceiro resultado negativo, serão submetidas a processo de 
renovação do reconhecimento pelo MEC, sob o risco de serem fechadas. Se vierem a repetir o mau 
desempenho, serão visitadas por comissões de especialistas para verificar a qualidade de ensino. Com 
base no relatório dessas comissões, o Conselho Nacional de Educação (CNE) decidirá se renova o 
reconhecimento dos cursos. Ser reconhecido é condição indispensável para a validade dos 
diplomas. Também são submetidos à renovação, com risco de fechamento, os cursos com conceito 
insuficiente em pelo menos 2 ou 3 itens da “Avaliação das Condições de Oferta” – em que especialistas 
visitam as instituições para analisar os professores, as instalações e os currículos.  

O Exame Nacional de Cursos, o “Provão”, teve o mérito de colocar na pauta da discussão a 
qualidade dos cursos de graduação. Sinaliza, sem dúvida, política de melhoria do sistema. É forte 
argumento de mobilização dos universitários e de reflexão dos dirigentes escolares para a necessidade 
de mudanças, de atualização dos cursos, da qualidade do ensino. 

 
 

MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO 
 

O que é a municipalização do ensino? Quais suas bases de sustentação? Por que 
municipalizar, também, o ensino fundamental? 

A educação pública é dever compartilhado entre as entidades políticas: federais, estaduais e 
municipais. A Constituição da República diz: “A educação é direito de todos e dever do Estado”. 
Estabelece que o “acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo”. 

A nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), definindo responsabilidades, diz 
que “os municípios deverão oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas e, com prioridade, o 
ensino fundamental”; os Estados encarregar-se-ão de “assegurar o ensino fundamental e oferecer, com 
prioridade, o ensino médio”. Portanto, é obrigação cumulativa dos municípios e dos Estados pelo ensino 
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fundamental, devendo haver, entre eles, coordenação, compromisso político, ajuda financeira e 
assessoria técnica dos Estados aos municípios. 

 
EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 14 – A ajuda financeira ficou definida com a aprovação pelo 

legislativo da Emenda Constitucional n.° 14, em setembro de 1996, a qual passou a ter efeito em janeiro 
de 1998. Essa emenda reafirma a necessidade de Estados e municípios cumprirem os dispositivos da 
Constituição de 1988, ou seja, de aplicar 25% de suas receitas de impostos na manutenção e 
desenvolvimento do ensino e obriga ambas as instâncias a colocarem 15% desses recursos no ensino 
fundamental, onde se encontram 80% dos alunos. O restante devendo ser empregado na educação 
infantil, em creche e pré-escola. 

A Emenda Constitucional n.° 14 obriga, assim, o poder público a dar prioridade à educação 
obrigatória de 8 anos. Essa legislação disciplina gastos e impede que as administrações apliquem parte 
dos recursos educacionais nos níveis que desejarem. 

 
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO 

MAGISTÉRIO – Em cada Estado, a Emenda Constitucional n.° 14 cria um fundo, aprovado em 
dezembro de 1996, “Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério” 
(Fundef), denominado “fundão”, que vai viger por 10 anos. O “fundão” possibilita solucionar 
desequilíbrios entre localidades, permitindo que os recursos caminhem direto para quem realmente 
investe na educação fundamental. Por exemplo: uma cidade rica, com muitos alunos em escolas 
estaduais e poucos em estabelecimentos municipais, tem seu excedente transferido para cidades sem 
recurso tributário suficiente para manter as escolas do próprio município. A partir de 1.° de janeiro de 
1998, Estados e municípios passaram a receber dinheiro de acordo com o número de alunos 
matriculados no ensino fundamental. O fundo privilegia Estados e municípios que têm escolas de ensino 
fundamental. Estes receberão a maior parcela em detrimento dos que não oferecem este nível de 
ensino. 

O “fundão” é um fundo de natureza contábil, instituído em cada Estado e no Distrito Federal, 
através do qual passarão a ser distribuídos os recursos para o ensino fundamental. É constituído de 
15% das receitas do ICMS, dos Fundos de Participação dos Estados e dos Municípios e do IPI-
Exportação. O dinheiro irá para o fundo estadual e será distribuído em cada Estado e para seus 
municípios proporcionalmente ao número de alunos matriculados na rede de ensino fundamental. A 
Emenda Constitucional n.° 14 define, também, que 60% dos recursos do fundo deverão ser destinados 
exclusivamente ao salário dos professores que estejam trabalhando em sala de aula, daí o nome 
“Valorização do Magistério”. 

O governo federal vai participar apenas nas localidades onde a união de recursos estaduais e 
municipais não for suficiente para garantir a aplicação mínima por aluno estabelecida anualmente. 
Neste caso, o governo federal complementará o fundo para que seja atingido o investimento mínimo. 
Através do Fundef, o Ministério da Educação (MEC) conseguiu implantar o plano educacional brasileiro. 

É preciso, também, reconhecer que a própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), ao 
definir claramente o que são despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, tornou inviável o 
uso inadequado dos recursos públicos. Hoje, para dar um exemplo, não são considerados gastos com 
educação a merenda e a realização de obras de infra-estrutura nas proximidades de uma escola. 

ENCAMINHAMENTO DA MUNICIPALIZAÇÃO – a municipalização iniciou-se lenta, muito 
questionada. O censo preliminar de matrículas, realizado na 2.ª quinzena de novembro de 1998, 
mostrou que menos de 20 cidades do Estado de São Paulo receberam verbas do fundão. A maioria dos 
municípios teve de repassar dinheiro ao Estado, por não manter rede de ensino fundamental. Segundo 
números do Ministério da Educação (MEC), poucos municípios paulistas, além da capital, receberam 
dinheiro transferido do Estado para investir no ensino fundamental no ano de 1999. O governo estadual 
ficou com a maior parte do dinheiro do Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 
Valorização do Magistério, por assumir mais de 80% dos alunos do ensino fundamental. A maioria dos 
municípios, por não possuir esse ensino, teve de transferir receita aos cofres estaduais. 

O fundo, criado pelo MEC, redistribui parte das receitas de Estados e municípios pelo número 
de matrículas em cada uma das redes de ensino. Pela matemática do fundo, perderão mais aqueles 
municípios com arrecadação alta que não mantiverem rede de ensino fundamental, como aconteceu 
com São Bernardo do Campo. Mesmo cidades com escolas municipais podem ser obrigadas a transferir 
recursos se o número de matrículas for muito pequeno em relação à arrecadação de impostos.  



 

Prática Pedagógica - Estruturando Pedagogicamente a Escola - Izabel Sadalla Grispino 41

Ainda, hoje, sob esse aspecto, há resistências. Todavia, a municipalização do ensino 
fundamental, se bem conduzida, se bem assistida, pedagógica e financeiramente, só poderá trazer 
benefícios. Representa uma descentralização na gestão e enseja gestão colegiada na administração do 
processo educacional. A administração mais próxima da escola favorece a comunicação e a pressão 
por uma melhor escolaridade. Cria maior intercâmbio entre prefeitura, comunidade e escola, facilitando 
a participação dos pais e da comunidade em tarefas de cooperação e de fiscalização. A municipalização 
pode harmonizar o atendimento técnico e o atendimento humano, sem prejuízo um do outro. 

 
 

PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 
 
O governo elaborou, através do Ministério da Educação (MEC), o PLANO NACIONAL DE 

EDUCAÇÃO (PNE), que foi entregue à Câmara dos Deputados em 12/02/1998 para debate e 
consenso. 

O artigo 87 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) diz que a União deve 
encaminhar ao Congresso Nacional, no prazo de um ano, após a publicação da lei, o Plano Nacional de 
Educação (PNE), com diretrizes e metas para os 10 anos seguintes. 

Em 10 de fevereiro do mesmo ano, dois dias antes do MEC, a oposição protocolou um projeto 
de lei sobre o seu Plano Nacional de Educação. 

O Plano Nacional de Educação da oposição, apresentado por deputados do PT, foi elaborado 
com base em plano definido num encontro nacional de professores e entidades ligadas ao ensino, 
ocorrido em novembro de 1997, pelo Congresso Nacional de Educação (Coned), uma instância 
suprapartidária, que reúne sindicatos e entidades da área. 

No Congresso, este plano teve o apoio do PT, PC do B, PSB, PSTU e PV. A oposição apoiou-
se na Constituição, quando diz que deve haver o Plano Nacional de Educação, mas não especifica 
quem deva fazê-lo. O governo apoiou-se na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), quando diz 
que a União enviará o plano ao Congresso. 

Os dois projetos são ambiciosos, definem metas em todos os níveis por 10 anos, possuem 
metas diferentes, mas ambos cobrem desde a educação infantil até a educação superior, passando 
pela educação especial, educação indígena, formação dos professores, financiamento  

e gestão. O ensino fundamental é priorizado nos dois. O Plano Nacional de Educação, do 
MEC, chega a prever que em 3 anos as escolas atendam em dois turnos diurnos e um noturno. 
Atualmente, na cidade de São Paulo, 70% ou mais da rede atendem em 3 turnos diários. 

O projeto do governo previu a criação, a partir de 1999, de novos planos de carreira para o 
magistério, promoção por mérito, e preferência à dedicação dos professores por tempo integral, com 30 
horas de atividade em sala de aula. Aborda os mais diferentes problemas da educação, como verbas e 
infra-estrutura das escolas, computando, para elas, padrões mínimos nacionais de infra-estrutura. 

O plano inclui programas de bolsa-escola para as crianças pobres e ampliação do Programa de 
Crédito Educativo, com o objetivo de atender a 15% dos alunos matriculados em faculdades 
particulares. 

A meta mais importante é a de “universalizar o acesso ao ensino fundamental – 1.ª à 8.ª série – 
e garantir a permanência de todas as crianças de 7 a 14 anos na escola”. No 6.° ano de aplicação do 
plano, a oferta obrigatória do ensino fundamental estender-se-á para cada criança, a partir dos 6 anos 
de idade, o que vem de encontro com a Constituição estadual, que permite a matrícula a partir dos 6 
anos, “desde que plenamente atendida a demanda das crianças de 7 anos”. 

Dentro de 5 anos, o plano prevê uma reforma no ensino médio, com a instituição de novo 
currículo, juntamente com um sistema nacional de avaliação, como o que ocorre no ensino superior. 
Nesse mesmo prazo, pretende “assegurar que todos os professores do ensino médio possuam diploma 
de nível superior, oferecendo oportunidades de formação, nesse nível de ensino, àqueles que não a 
possuem”. 

O plano estipula aumentar anualmente em 10% o número de mestres e em 5% o número de 
doutores formados no sistema nacional de pós-graduação.  
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O ENSINO TÉCNICO E SUAS OPORTUNIDADES EDUCACIONAIS 
 

A nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) separa o ensino técnico do 
ensino médio, até, então, funcionando de modo único, integrado. A Lei separa a parte acadêmica da 
parte profissional. O ensino técnico e o ensino médio passam a ser duas realidades distintas, 
pertencentes, contudo, a um mesmo sistema. Uma realidade é o ensino médio tradicional, que prepara 
para a universidade, e a outra, a educação profissionalizante, que prepara técnicos de nível pós-
secundário, objetivando a formação de mão-de-obra especializada, requerida pelo mercado. 

O aluno para receber o diploma de técnico terá de freqüentar as duas realidades: o ensino 
médio e a educação profissionalizante. Cursa-se regularmente o ensino médio e, se quiser ser técnico, 
complementa-o na área técnica. As matérias técnicas poderão ser lecionadas simultaneamente ao 
curso regular do ensino médio ou de forma complementar, depois de o aluno tê-lo terminado. 

O técnico é um ensino paralelo, não interfere no ensino médio. O programa de habilitação 
técnica, segundo orientação, será dividido em módulos, cuja definição dependerá das necessidades do 
setor produtivo, e terá duração variável. Ao final de cada módulo, o aluno receberá um certificado, mas 
não será técnico. A formação de técnico estará condicionada à conclusão do conjunto de módulos 
referentes à habilitação escolhida. Só poderá candidatar-se quem estiver cursando o ensino médio ou já 
tiver concluído o curso. Esse programa modularizado poderá ser feito ininterruptamente ou ser 
interrompido e prosseguido depois – pode ir e vir. Serão módulos complementares que não precisarão 
ser feitos na própria escola do aluno, desde que a referida escola reconheça oficialmente a situação. 

A nova Lei de Diretrizes e Bases prevê a flexibilização na organização de cursos e carreiras. 
Por isso, é possível substituir a atual estrutura curricular, baseada em disciplinas e em cargas horárias 
fixas, por outro modo de organização, como, por exemplo, o sistema de módulos. 

As escolas técnicas públicas, particulares, Senai e Senac terão dois tipos de diplomas: o 
básico, que pede qualquer tipo de escolaridade anterior, e o técnico, para os que cursaram o ensino 
médio. 

As dificuldades socioeconômicas da atualidade empurram uma faixa etária mais jovem para o 
trabalho e levantam o problema da profissionalização. Em 1971, quando foi promulgada a antiga Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação, Lei n.º 5.692/71, era possível discutir o conceito de “terminalidade” em 
relação ao exercício profissional. Por essa lei, o aluno, ao cursar o 2º grau, podia, de forma integrada, 
receber uma formação acadêmica – preparando-se para a universidade – e receber uma educação 
profissionalizante, obtendo o diploma de técnico. Constatou-se, posteriormente, que nessas condições, 
a preparação para o trabalho era um engano e uma lei posterior, de n.º 7.044/82, libertou o 2.º grau da 
obrigatoriedade da profissionalização, mas não se definiu sobre o 2.º grau como um todo. 

Cerca de 100 mil dos 5 milhões de alunos do ensino médio, no Brasil, estão em escolas 
técnicas federais. Há uma centena delas em todo o País. Dois terços estão voltados para a formação de 
mão-de-obra especializada para a indústria e um terço para a agropecuária. (Pesquisa realizada em 
1997). 

A parte acadêmica não ficará de fora da formação do técnico. O que se quer é um técnico com 
formação da área humana, considerando-se,  

para tanto, a parte acadêmica como importante na sua formação. 
Na reformulação dos currículos dos cursos de graduação das universidades, o Conselho 

Nacional de Educação (CNE) recomenda uma formação geral sólida, para que o futuro profissional 
possa superar os desafios de renovadas condições de exercício profissional. Recomenda, ainda, nesse 
processo de mudança, a criação de currículos menos rígidos, afinados às características regionais, 
possibilitando formar um profissional mais adequado ao mercado de trabalho regional. A partir do 
regional, o profissional acompanhando a evolução do conhecimento, alargando seu campo de atividade, 
poderá atingir outras regiões, dentro e fora do País. Essa evolução do conhecimento far-se-á mediante 
uma aprendizagem contínua. O técnico, como qualquer outro profissional, tem que estudar 
permanentemente. O diploma não significa fim de jornada instrucional. 

Vejamos o conceito que o jornal de RH da “Associação Paulista de Administração de Recursos 
Humanos” dá à aprendizagem contínua: “Muito se tem falado em aprendizagem contínua, mas nem 
todos sabem o que isso realmente significa e representa para a empresa e para a carreira de um 
profissional. Aprendizagem contínua é a necessidade que os profissionais têm de estar cada vez mais 
atualizados e informados, principalmente em um cenário no qual as empresas multinacionais procuram 
pessoas altamente preparadas e capacitadas”. 
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O jornal reforça a conceituação, através de pronunciamentos de competentes profissionais 
(1999). O diretor de RH para a “América Latina da Novartis”, Mauro Ribeiro, diz: “Em um mundo de 
tantas mudanças é necessário manter-se atualizado constantemente. Atualmente é muito difícil alcançar 
o nível ideal de conhecimento e habilidade, por isso é extremamente necessário estar sempre 
buscando”. 

A analista de RH da SKF do Brasil, Fabiana Ribeiro, completa: “O profissional, hoje, precisa 
saber de tudo. Temos que ter experiência de todo o universo da empresa. É preciso participar de todas 
as áreas e atividades. Precisamos estar à frente e por isso é preciso se informar, buscando sempre o 
que há de novo no mercado”. 

O diretor comercial da “Integral Consultoria & Treinamento”, Fernando de Carvalho Cardoso, 
conclui: “O aprender contínuo é estar sempre bem informado, prestando atenção à mídia, sabendo o 
que está acontecendo a sua volta, principalmente, na sua área de atuação... Estudamos a vida inteira 
para entrarmos no mercado de trabalho, mas, agora é preciso aprender de verdade para nos 
mantermos nesse mercado”. 

Andrew Grove, o “Homem do Ano”, da Time (98), recomenda: Fique atento às mudanças, não 
resista a elas. Procure entendê-las. Encare-as, não como problemas, mas como soluções. 

O mercado vive a supremacia da informação. Já se apregoa que a boa formação do futuro tem 
que estar apoiada em dois vetores: o da formação do consumidor da cultura e o do produtor da cultura. 
O analfabeto funcional não é só aquele que aprendeu a ler e a escrever sofrivelmente, mas aquele que 
não cultivou o exercício continuado da leitura e da escrita na sua forma evoluída de pensar, de criar, de 
raciocinar, de criticar. 

 
 

A EVOLUÇÃO DO CONCEITO DE TÉCNICO 
 
O técnico sempre foi visto pela sociedade como uma função menor, menos conceituada e, por 

isso, desprezada pelas classes sociais mais altas. A freqüência ao ensino técnico parecia aos jovens 
um jogo de cartas marcadas, no qual eles aprendiam, desde cedo, a cultivar um certo ceticismo acerca 
das perspectivas que esse ensino lhes oferecia. Viam nele um futuro menos promissor. 

A extinta Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei de n° 5.692/71, promoveu um 
ressurgimento dos cursos técnicos, que, na realidade, não produziram o efeito esperado. Houve um 
desvirtuamento da função: as escolas técnicas federais, de equipamento priorizado e de professores 
com melhores salários que os da rede pública, passaram a ministrar um ensino de qualidade bem 
superior às das demais escolas públicas e, por isso, serviram de trampolim para a universidade. Na 
realidade, elas não estavam formando técnicos; a maioria dos alunos as procurava buscando a 
formação acadêmica de alto nível. Após receberem o diploma de técnico, iam disputar as vagas nas 
melhores universidades públicas e sempre com sucesso. Um estudo mostrou que entre as 10 escolas 
secundárias de São Paulo, que melhor preparavam seus alunos para o vestibular, estava a Escola 
Técnica Federal Paulista. 

A procura pela parte acadêmica das escolas técnicas as distanciou do mercado de trabalho. O 
acesso a elas passou a ser através de “vestibulinhos”, nos quais saíam vencedores os alunos 
provenientes das boas escolas particulares. E, “o dinheiro público investido no que deveria ser um 
programa de formação de técnicos, dos quais o País desesperadamente necessitava, acabou ajudando 
a preparar novos profissionais liberais em áreas já saturadas (...). As escolas técnicas federais 
tornaram-se excelentes escolas acadêmicas, foram capturadas pela classe média-alta e se eletizaram. 
Deixaram de cumprir sua função original, que era a de preparar mão-de-obra intermediária de bom nível 
e passaram a formar candidatos para o vestibular a um custo de US$ 4,5 mil por aluno”, diz Cláudio de 
Moura Castro, considerado o mentor do projeto do MEC para a reforma do ensino médio. 

O propósito, ao separar no ensino médio a parte acadêmica da parte técnica, foi a de levar 
esse ensino a redescobrir sua missão e oferecer técnicos de primeira linha, como são, em geral, os do 
Senai e Senac. 

Mesmo com o aumento da criação dos cursos técnicos, continuava a corrida para os cursos 
superiores, sem um controle, sem um balanceamento das necessidades sociais. O Brasil, aliás, é 
conhecido pela longa tradição na valorização excessiva do diploma de nível superior, da busca do 
“status”, do título em si, hoje, com alguns dados agravantes, como a crise vigente do desemprego, em 
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áreas que se tornaram quase impraticáveis. Eça de Queiroz via o Brasil como um País de doutores e 
Rui Barbosa assinalava-nos como um País de bacharéis. 

Na contemporaneidade, essa concepção começa a mudar. Há um início de reviravolta; 
mudam-se os rumos da atuação profissional. As profissões técnicas começam a descortinar-se 
alentadoras, com colocações vantajosas de trabalho, especialmente se o profissional tiver habilidades 
para diferentes ocupações. 

 
O PROFISSIONAL GLOBALIZADO – Vivemos uma época de reformulação completa dos 

vínculos empregatícios. No impacto da globalização, o que vem ocorrendo é a diminuição do trabalho 
sob a forma de emprego permanente numa única empresa e num mesmo local. Antigamente, era mais 
fácil associar uma pessoa a uma profissão, a um emprego, a uma empresa. Parece que a época da 
supervalorização do diploma está cedendo lugar para a época do profissional globalizado, em que a 
especialização não prejudique a amplitude do conhecimento. Um profissional multifuncional, que sabe 
fazer variadas tarefas. O mercado de trabalho está muito interligado. 

Nossa era é a da informação e está exigindo o que se convenciona chamar de conhecimentos 
transportáveis de uma ocupação para outra. A rotatividade das funções está pedindo um profissional 
polivalente, em permanente flexibilização e adaptação. Muitas empresas não estão dando mais a 
ênfase que davam no passado à especialização indicada pelo diploma. O que mais interessa são as 
competências e as habilidades para variadas tarefas. A demanda é por profissionais com 
conhecimentos transportáveis entre ocupações. 

O conhecimento, a versatilidade, a criatividade, são as ferramentas básicas do momento atual. 
A indústria anda precisando mais de engenho e de empenho na inovação do que propriamente de 
dinheiro. O publicitário norte-americano George Lois diz: “Hoje, uma idéia que esteja cinco anos à frente 
de seu tempo já não é mais uma boa idéia”. 

Um estudo desenvolvido na Inglaterra demonstrou que entre os futuros executivos as 
prioridades não incluem mais apenas trabalho e dinheiro. Eles possuem expectativas bem diferentes 
das gerações anteriores. Os valores mudaram: conhecimento e habilidades pessoais são vistos como 
prioritários. O desenvolvimento pessoal levando a habilidades pessoais é o principal valor apontado 
pelos melhores alunos, seja em Oxford, seja na Universidade de Tóquio ou na London School of 
Economics. O universo pesquisado incluiu as três principais universidades na área da administração 
nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha, no Canadá, na Holanda, na Alemanha, na França, na Coréia do 
Sul, no Japão, na África do Sul e na Austrália. O crescimento pessoal alcançou a pontuação máxima 
nas ambições dos jovens para os próximos 10 anos. 

Andrew Grove, o “Homem do Ano”, da Time (98), recomenda: “Fique atento às mudanças. Não 
resista a elas. Procure entendê-las. Encare-as, não como problemas, mas como soluções”. 

O mercado vive a supremacia da informação. Já se apregoa que a boa formação do futuro tem 
que estar apoiada em dois vetores: o da formação do consumidor da cultura e o do produtor de cultura. 
O analfabeto funcional não é só aquele que simplesmente aprendeu a ler e a escrever, mas aquele que 
não cultivou o exercício continuado da leitura e da escrita na sua forma evoluída de pensar, de criar, de 
raciocinar, de criticar. 

 
 

PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 
 

Acompanhando a implantação da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), 
o Ministério da Educação (MEC), com o objetivo de assessorar as escolas, elaborou referenciais para 
um ensino de qualidade da educação básica: os “Parâmetros Curriculares Nacionais da Educação 
Básica” (PCNs), ensino infantil, ensino fundamental de 1.ª à 4.ª série, ensino fundamental de 5.ª à 8.ª 
série e ensino médio. Os PCNs estabelecem as diretrizes básicas dos currículos e os chamados temas 
transversais, que devem ser trabalhados em todas as disciplinas, como ética, pluralidade cultural, 
saúde, orientação sexual, meio ambiente, trabalho, consumo e outras. Estes temas estimulam a multi e 
a interdisciplinaridade, incentivam projetos integrados, que promovam um diálogo entre as matérias, 
evitando conhecimento compartimentado. Os PCNs são diretrizes curriculares para todos os níveis de 
ensino. Estão previstos na LDB e estão no dia-a-dia das escolas. 

Os Parâmetros não têm caráter obrigatório e servem de orientação às escolas públicas e 
particulares. A liberdade dada à escola, na formulação do currículo, traduz, ao lado da conquista de 
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uma mais ampla autonomia, uma responsabilidade maior do desempenho do professor. Os Parâmetros, 
assessorando a competência profissional, vão contribuir para a elaboração de currículos de melhor 
nível, mais ajustados à realidade do ensino. Eles dão sugestões de currículos, abordam conteúdos 
atualizados e diversificados, métodos de ensino renovados. A finalidade é melhorar a qualidade do 
ensino, trabalhar a educação plena e promover práticas pedagógicas que venham garantir a 
permanência dos alunos na escola, reduzindo as taxas de evasão e repetência. 

 
 

PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS DO ENSINO INFANTIL 
 

Estes parâmetros propõem critérios curriculares para o aprendizado em creche e pré-escola. 
Buscam a uniformização da qualidade desse atendimento. Eles indicam as capacidades a serem 
desenvolvidas pelas crianças, de ordem física, cognitiva, ética, estética, afetiva, de relação interpessoal, 
de inserção social e fornecem os campos de ação. Nesses campos são especificados o conhecimento 
de si e do outro, o brincar, o movimento, a língua oral e escrita, a matemática, as artes visuais, a música 
e o conhecimento do mundo, ressaltando a construção da cidadania.  

A base do parâmetro é transformar o contato das crianças com os educadores em relações de 
aprendizado. Nessa relação, é possível desenvolver capacidades motoras, afetivas e de relacionamento 
social. Uma outra concepção é o desenvolvimento da autonomia, considerando, no processo da 
aprendizagem, que a criança tem interesses e desejos próprios e que é um ser capaz de interferir no 
meio em que vive. Os Parâmetros abordam questões como relação entre cuidar e educar, conteúdos, 
necessários a essa faixa etária, e a função de brincar no processo educativo.  

O ministro da Educação Paulo Renato Souza, ao se referir aos Parâmetros Curriculares do 
Ensino Infantil, ponderou: “Passamos a oferecer a perspectiva de que as creches passem a ter um 
conteúdo educacional e deixem de ser meros depósitos de crianças. Em todo o mundo está havendo a 
preocupação de desenvolver a criança desde o seu nascimento”. 

Dados de 1998, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apontaram que 
apenas 25% da população de zero a 6 anos freqüentavam creche ou pré-escola. São 5,5 milhões de 
crianças de um total de 21,3 milhões.  

A educação infantil é definida na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) como 
parte da educação básica, mas não da educação obrigatória. A lei define, também, nas disposições 
transitórias, a passagem das creches para o sistema educacional. O Ministério da Educação (MEC) 
determinou que, a partir de janeiro de 1999, todas as creches do País deverão estar credenciadas nos 
sistemas educacionais. 

Conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, cabe aos sistemas municipais a 
responsabilidade maior por esse atendimento. A Constituição da República diz que “A educação é 
direito de todos e dever do Estado”. A Emenda Constitucional n.° 14/96 alterou dispositivos relativos à 
educação e estabeleceu que a educação infantil é atribuição prioritária dos municípios. 

Existem no País, segundo dados de 1997 do MEC, 219,5 mil professores de pré-escola. 
Desses, 16,1 mil não têm o 1.° grau completo. Por lei, os municípios devem reservar 10% de sua 
arrecadação de impostos para o atendimento de creches e pré-escolas, todavia, essa porcentagem é 
questionada pelos municípios, que dizem ser ela absolutamente irrelevante à manutenção desse 
atendimento, quanto mais de sua expansão. 

Contudo, espera-se que com o despertar de consciência sobre a 
importância da educação infantil na vida do estudante, os dirigentes municipais, estaduais e 

federais venham a se compatibilizar e a encontrar soluções, a fim de priorizar, igualmente, esse ensino 
na educação básica, trazendo igualdade de oportunidade à população de baixa renda, visto que as 
crianças de maior poder aquisitivo já são atendidas pelo setor privado. 

A educação infantil tem-se revelado primordial para uma aprendizagem efetiva. Ela sociabiliza, 
desenvolve habilidades, melhora o desempenho escolar futuro, propiciando à criança resultados 
superiores ao chegar ao ensino fundamental. A educação infantil é o verdadeiro alicerce da 
aprendizagem, aquela que deixa a criança pronta para aprender. 
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PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS DE 1.ª À 4.ª SÉRIE DO ENSINO 
FUNDAMENTAL 

 
Os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental dividem-se em Parâmetros de 

1.ª à 4.ª série e de 5.ª à 8.ª. Os de 1.ª à 4.ª série são uma coleção de 10 livros, enviados às escolas no 
final de 1997.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais de 1.ª à 4.ª série cobrem as matérias obrigatórias 
dessas séries, o núcleo comum, para língua portuguesa, matemática, ciências, história, geografia, artes 
e educação física. Trazem roteiros de que deve, de como deve e para que ensinar aos alunos de 1.ª à 
4.ª série. Propõem que os conteúdos das disciplinas se aproximem do dia-a-dia da vida dos alunos, que 
haja correspondência entre o que o professor fala em sala de aula e o que o aluno faz lá fora. O 
trabalho escolar não pode estar desvinculado da vida do aluno e deve ressaltar problemas cotidianos. A 
realidade vivida pelo aluno deve servir de ponte entre o dizer e o fazer, deve unir o currículo formal e o 
currículo informal. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais trabalham o aluno como um todo, em sua formação 
integral, de tal modo que informação e formação caminhem em movimento circular. Dedicam amplo 
espaço aos chamados temas transversais – sexualidade, droga, saúde, valores morais, sociais, meio 
ambiente e outros – que devem permear as matérias do currículo e ser incorporados à prática, em sala 
de aula, sempre que a dinâmica da classe comportar. 

Os Parâmetros entrelaçam as matérias obrigatórias com educação, sociedade, escola e 
cidadania. Reforça a importância da ética – ética democrática que afasta a arraigada cultura autoritária 
– da formação moral, do convívio escolar, na ação de um perante o outro, da participação e co-
responsabilidade pela vida social. Há um extenso capítulo: convívio social e ética, cidadania, ética e 
pluralidade cultural. 

Sensibilidade, respeito, coerência e idoneidade são qualidades que se adquirem em casa, mas 
que a escola ajuda a desenvolver. Respeito é um valor pedindo socorro! Diferentemente do passado, 
quando o respeito dos filhos pelos pais fundamentava o comportamento respeitoso, hoje, o que impera 
é o cinismo, o deboche, a agressividade. A criança precisa aprender desde cedo que, quando seu 
comportamento interferir na vida do outro, ela deve colocar, acima de tudo, o seu compromisso com a 
ética. 

Os Parâmetros oferecem, dentro do processo de construção do conhecimento, formas de 
estimular e de avaliar os alunos. Propõem uma avaliação ampla, investigativa e final, onde se 
consideram os aspectos conceituais, procedimentais e atitudinais. Eles ampliam o papel do professor e 
reforçam a importância do trabalho coletivo. O ensino-aprendizagem deve fazer do aluno um ser 
pensante, criativo, essencialmente crítico, deve proporcionar-lhe oportunidades de “aprender a 
aprender” e se tornar um cidadão. 

 
PLURALIDADE CULTURAL – Pluralidade cultural é um tema que vem sendo considerado 

como de grande importância à aprendizagem. Ele conscientiza o aluno dos valores diferenciados do 
homem. A diversidade cultural é um patrimônio da humanidade, uma forma de afirmação étnica e da 
cidadania. Deve ser explorada pelo professor, porque é na  

compreensão dessa pluralidade que se mantêm o respeito mútuo, o respeito aos valores 
alheios, que se criam sentimentos de tolerância. Num País como o Brasil, com seu quadro sociológico 
composto da multiplicidade étnica e cultural, não há lugar para a uniformização. A uniformização leva à 
discriminação, ao preconceito, ao racismo, à anulação de povos e de grupos minoritários.  

Pluralidade cultural propõe amplo estudo das religiões, não como ensino religioso em si, mas 
como parte da cultura, da história, da arte dos povos. O documento insiste no caráter laico do Estado e 
na necessidade de laicidade do ensino público para se garantir o livre-arbítrio e os valores das 
diferentes religiões. Esse item reforça conceitos apregoados pela renomada educadora Emília Ferrero, 
quando registrou a importância das diferentes culturas, do multilingüismo, das variações dialetais, 
variações da fala, no processo ensino-aprendizagem. A escola, ao respeitar a cultura dos alunos, seus 
costumes, suas tradições, promove a idéia de plural da sociedade, estimula e dá autenticidade à 
aprendizagem. Utilizar-se do plural para diversificar, não para unificar. 
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PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS DE 5.ª À 8.ª SÉRIE DO ENSINO 
FUNDAMENTAL 

 
Nos Parâmetros Curriculares Nacionais de 5.ª à 8.ª série do Ensino Fundamental, o MEC 

propõe, igualmente, a inserção de temas transversais, que devem merecer atenção especial no ensino 
das disciplinas tradicionais, como geografia, história e matemática. Insiste na estimulação do 
aprendizado crítico das disciplinas tradicionais. A matemática, por exemplo, deve ser ensinada com 
ênfase nas resoluções de problemas em sua aplicação prática, em lugar de cálculos abstratos. No 
ensino da língua estrangeira, deve-se dar ênfase à leitura sobre a escrita e a fala; em geografia, evitar a 
simples memorização de nomes e definições. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais de 5.ª à 8.ª série do Ensino Fundamental avançam na 
proposta “Pluralidade Cultural” e colocam como uma das principais novidades o fim do “mito da 
democracia racial”. Entendem os especialistas do MEC que se deve pôr fim a esse mito, porque “a 
noção de que o Brasil é uma democracia racial e o brasileiro, uma raça formada pela fusão do negro, do 
índio e do branco, deve ser condenada”. 

Nesse tema, pluralidade cultural, o MEC investe em conceitos já tradicionais nas escolas, como 
o que ele chama de “mito da democracia racial”, a noção de “raças” e de homogeneidade cultural 
brasileira. Diz que a fusão de raças, defendida até nos livros didáticos, encobriu as diferenças culturais 
no Brasil e serviu para subordinar algumas culturas. Isso impregnou-se nas próprias escolas, levando 
professores a atitudes de discriminação existentes na sociedade, quando atribuem a culpa, pelo mau 
desempenho de alunos, à origem racial ou social. 

“Divulgou-se uma concepção de cultura uniforme, depreciando as diversas contribuições que 
compuseram e compõem a identidade nacional... A escola tem um papel fundamental no trabalho de 
mostrar aos alunos os diversos costumes e crenças das várias culturas e sua participação na formação 
histórica do País”. Para cumprir o princípio da igualdade de que fala a Constituição, a escola precisa “ter 
sensibilidade para a questão da diversidade cultural e ações decididas em relação aos problemas 
gerados pela injustiça social”, analisa o texto. 

Nesta altura, não podemos deixar de lembrar Paulo Freire, quando diz que a escola precisa 
afastar o isolamento, ter mais conectividade, mais amor, mais verdade. O isolamento já está na 
sociedade e o que acontece com a sociedade acaba acontecendo com a escola. É preciso levar a 
escola para a vida. Ele se dizia “um menino conectivo”. Unia os pobres e não-pobres, os oprimidos e os 
não-oprimidos, comprometidos com os oprimidos. Dizia que “a gente tem que estar ensopado de vida, 
tem que estar encharcado de afetividade”. “Não sou um ser no mundo, sou um ser com o mundo”, 
apregoava Paulo Freire. 

Os “Parâmetros Curriculares Nacionais” sofreram críticas por estar bem acima da capacidade 
de assimilação da maior parte dos professores. Por isso, o MEC se propôs a orientar o trabalho das 
Secretarias da Educação, Instituições de formação de professores e editoras de livros didáticos. 

 
 

PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS DO ENSINO MÉDIO 
 
O MEC tem-se pautado por estabelecer diretrizes que atinjam metas de qualidade. Essas 

metas perpassam, também os “Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio”, onde a 
preocupação com a educação plena, com o cotidiano e a realidade do aluno continuam. Propõem variar 
as formas de ensinar e desenvolver no aluno habilidades e competências relacionadas às suas 
necessidades do dia-a-dia. 

Vários aspectos do sistema nacional de avaliação reforçaram o propósito do MEC para a 
elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacionais. O Ministério da Educação coletou, por exemplo, 
justamente com outros quesitos, informações para saber se a educação está formando cidadãos 
capazes, inseridos no mundo atual, isto é, se a escola está ministrando um ensino de qualidade. O 
resultado foi bastante desolador. O baixo aproveitamento e a queda do nível de aprendizagem 
aumentam à medida que as séries avançam e isso vem se confirmando desde as avaliações feitas a 
partir de 1990. Em alguns casos, menos de um aluno conseguia dominar os conteúdos mínimos da 
série em que estava. 

Sobre o aspecto qualidade, constatou-se, por exemplo, que alunos da 4.ª e da 8.ª séries do 1.º 
grau e da última série do 2.º grau obtiveram sucesso em perguntas diretas, em textos elementares. A 
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situação complicou-se quando foi preciso deduzir, analisar criticamente, relacionar, completar ou 
estabelecer significado. Não houve “interpretação e raciocínio”, revelou a análise do Programa das 
Nações Unidas para o De-senvolvimento (Pnud) feita por especialistas da Organização das Nações 
Unidas (ONU), chamados pelo MEC para avaliar o fraco desempenho dos alunos, constatado no 
Sistema de Avaliação do Ensino Básico (Saeb) do ano 2000. 

Esta entidade sugeriu mudanças. A título de exemplo, citaremos as mudanças no ensino de 
português: “O modelo de ensino de português deve ir além dos livros didáticos, o aluno deve ter contato 
com textos diferenciados, desde os literários aos mais comuns, contato com jornais, revistas e até 
mesmo com manuais de instrução”. Nos testes, os alunos mostraram dificuldade em consultar um 
índice de revista científica e em responder questões em que a resposta se encontrava dispersa em 
parágrafos anteriores. 

No intuito de mudar o resultado das avaliações, surgiram os “Parâmetros Curriculares 
Nacionais”. 

 
 

PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS DAS ESCOLAS INDÍGENAS 
 
Vemos, nestes parâmetros, uma preocupação objetiva sobre o ensino das escolas indígenas. 

Essa preocupação, encontra-se, pela primeira vez, no Plano Nacional de Educação. O Ministério da 
Educação (MEC) elaborou, dentre os demais Parâmetros Curriculares Nacionais da Educação Básica, o 
das Escolas Indígenas, possibilitando a criação de uma política educacional para o povo indígena.  

Em 21 de maio de 1998, o Ministério lançou o referencial curricular nacional para as escolas 
das aldeias, que passaram a ter, desde 1999, currículos próprios, valorizando suas culturas. Até então, 
buscava-se apenas integrar os índios à sociedade, deixando de preservar e valorizar as suas diferentes 
culturas. 

Levantamento estatístico mostrou que existem no Brasil 207 povos indígenas. Temos 1.591 
escolas indígenas com mais de 62 mil alunos freqüentando o ensino fundamental , de 1.ª à 8.ª série. 

O parâmetro curricular alia o ensino de matérias tradicionais à discussão de temas de interesse 
das comunidades, como a organização e direitos das nações indígenas no Brasil. 

Pela proposta do MEC, o ensino da língua portuguesa deverá ser simultâneo ao da língua 
indígena local. Na matemática, além do tradicional estudo de números e operações, o aluno lidará com 
os sistemas numéricos usados pelos diferentes povos indígenas e pela sociedade em geral, para 
facilitar sua comunicação. Na geografia, a proposta é partir do espaço geográfico onde vive o aluno 
para ajudá-lo a entender sua localização no Brasil e no mundo. Na educação física, o aluno deverá 
conhecer desde os jogos e brincadeiras tradicionais de sua tribo até as práticas esportivas brasileiras e 
internacionais. 

O “Parâmetro Curricular Nacional das Escolas Indígenas” não é um referencial obrigatório, 
mas, certamente, as escolas indígenas, ao se encontrar com a proposta, usá-la-ão, desde que tenham 
meios para aplicá-la. 

 
 

PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS DE ARTE 
 
A arte ma escola vem sendo, cada vez mais, entendida como princípio renovador da 

aprendizagem. Estimula a comunicação e a expressão do educando, amplia, pela compreensão, pelo 
prazer, a capacidade de leitura das obras de arte. A arte-educação é uma proposta abrangente, parte 
integrante do currículo escolar, que conduz à criatividade e prepara o estudante para interpretar e 
decodificar a obra de arte. 

Em 1997, o Ministério da Educação e Cultura (MEC) iniciou a publicação dos \parâmetros 
Curriculares Nacionais de 1.ª a 4.ª séries, lançando princípios pedagógicos em diversas áreas do 
conhecimento. Em 1998, surgem os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino de Arte, que 
auxilia o processo de mudança desse ensino. Os parâmetros enfatizam a apreciação das diferentes 
formas de arte e a produção artística. Um dos princípios do parâmetro é de que a aprendizagem 
artística não é só fazer, o aluno tem que desenvolver o olhar. O professor deve formar crianças que, ao 
se tornarem adultos sejam capazes de interpretar uma obra de arte. 
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Através da mudança da visão do professor, a escola expande seus códigos culturais, traz, para 
dentro de si, outros códigos, como o africano e o indígena. Estabelece critérios para que o ensino não 
seja carregado de influências européias e norte-americanas. O que se nota, afirmam os especialistas, é 
que na própria universidade prevalecem códigos de cultura européia e branca. O aluno precisa 
conhecer vários códigos, colocar-se por dentro das mais variadas manifestações artísticas. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Arte, na sua aplicação, requerem, como em toda 
área, um professor com formação adequada, com atualização de conhecimentos e procedimentos. Os 
parâmetros são diretrizes que orientam o professor para esse ensino, para sua contextualização. 

O ensino de arte no Brasil evoluiu através dos tempos. No início do século XX, disciplinas 
como desenho, trabalhos manuais, música e canto orfeônico são incluídas no currículo de escolas 
primárias e secundárias. A ênfase é sobre a transmissão de padrões e modelos das culturas 
predominantes. Valoriza-se, principalmente, as habilidades manuais. Nos anos 20 a 70, o ensino da arte 
volta-se para o desenvolvimento natural da criança, respeitando suas necessidades e aspirações e 
valorizando suas formas de expressão e compreensão de mundo. As práticas pedagógicas passam a 
enfatizar o desenvolvimento do aluno e sua criação e não mais a repetição de modelos. Nos anos 70 e 
80, com a introdução, em 1971, da educação artística no currículo escolar, os professores passam a 
centrar sua atuação no ensino de todas as linguagens artísticas. Desenvolve-se a crença de que basta 
propor aos alunos atividades expressivas espontâneas para que eles conheçam música, dança, artes 
plásticas etc. 

Caminhando na direção da arte, surgem, nos fins dos anos 90, os Parâmetros Curriculares 
Nacionais de Arte, propondo para o ensino de arte que os alunos devam ser capazes de: 

-- Expressar e saber comunicar-se em artes: 
-- Interagir com materiais, instrumentos e procedimentos variados: 
-- Compreender e saber identificar a arte como fato histórico, contextualizado nas diversas 

culturas. 
 

Estabelecer os campos de arte a serem desenvolvidos: 
-- Artes visuais; 
-- Música; 
-- Dança; 
-- Teatro. 
 

Os conteúdos gerais: 
-- A arte como expressão e comunicação dos indivíduos; 
-- Elementos básicos das formas artísticas, modos de articulação formal, técnicas, materiais e 

procedimentos na criação em arte; 
-- Diversidade das formas de arte e concepções estéticas das culturas regional, nacional e 

internacional; 
-- A arte na sociedade, considerando os produtores em arte, as produções e suas formas de 

documentação, preservação e divulgação em diferentes momentos históricos.  
 
A arte pode ser usada em várias frentes, valendo-se de uma estrutura flexível, personalizada. 

O professor deve elaborar uma proposta curricular de arte que tenha a ver com sua escola, com sua 
classe, com seu aluno, com sua região, expandindo,gradativamente, a percepção. Ele tem liberdade 
para se organizar de acordo com as necessidades e interesses dos alunos. O importante é educar para 
a arte, para a sua compreensão, para a sua interpretação, como fator de comunicação e expressão, 
para a sua interpretação, como fator de comunicação e expressão da personalidade, dando ênfase à 
contextualização das diversas culturas, primando pelo desenvolvimento da individualidade, da 
potencialidade do educando.  

 
 

PLANO PILOTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO 
 

Entre as medidas tomadas pela Secretaria Estadual da Educação de São Paulo para combater 
a evasão e a repetência estão, sobretudo, a reorganização do ensino fundamental, as classes de 
recuperação, as classes de aceleração da aprendizagem e a progressão continuada, conseguida 
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através da formação de ciclos do ensino fundamental. Estabeleceu o fim da reprovação no ensino 
fundamental, mas ao aluno do ensino médio propõe-se que possa ser reprovado em até 3 disciplinas e 
cursá-las no ano seguinte, em sistema de dependência. 

 
A REORGANIZAÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUDAMENTAL – A Secretaria da 

Educação desmembrou o ensino fundamental em dois blocos: de 1.ª à 4.ª série e de 5.ª à 8.ª série, 
colocando-os a funcionar em prédios distintos. Ao agrupar alunos do primeiro bloco num mesmo 
estabelecimento de ensino e os do segundo em outro, a Secretaria da Educação organizou o material 
pedagógico para essas séries, o que possibilitou a instalação de equipamento de acordo com a 
necessidade do currículo. A ambientação das escolas contribuiu, acredita ela, para melhorar o 
desempenho dos alunos. 

 
CLASSES DE RECUPERAÇÃO – As classes de recuperação são usadas como estratégia 

para evitar a repetência. Elas foram tornadas obrigatórias pela Secretaria da Educação a partir de 1997 
como meio de recuperar alunos do ensino fundamental e médio. 

As escolas adotaram três tipos de recuperação: recuperação paralela, reforço no período de 
aula e complementação nas férias. Alunos que foram reprovados nas escolas da rede estadual no 
ensino fundamental passam as férias de janeiro nas salas de aula, com o objetivo de dar-lhes nova 
chance para recuperar-se. Elas valem como oportunidade para o aluno passar de ano. 

Estabeleceu a Secretaria da Educação que os critérios para a avaliação dos alunos, incluídos 
nesse programa especial de férias, serão definidos por escola. 

 
ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM – Esta é outra prática pedagógica que visa combater a 

repetência. O levantamento estatístico constatou, conforme o MEC, o grande descompasso existente 
entre a idade do aluno e a série cursada. As oito séries do 1.º grau são alcançadas pelas pessoas em 
média com 18 anos de idade; deveria ser aos 14 anos, o que mostra que a questão da defasagem 
escolar é significativa no País. Aos 10 anos, os alunos estão, em média, na 2.ª série, quando deveriam 
estar na 4.ª. Aos 7 anos, cerca de 14% das crianças ainda estão em pré-escolas. 

O Censo Educacional de 1996 revelou que, dos 5,7 milhões de estudantes matriculados na 
rede pública e privada, 54% estão acima da faixa etária ideal; revelou também que no ensino 
fundamental, para cada 100 alunos que entram na 1.ª série, 44 repetem algum ano. No ensino médio, a 
repetência atinge 34% dos alunos na 1.ª série. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) permite que um aluno mais 
interessado possa avançar rapidamente e “queimar etapas” de ensino. Permite que se faça a trajetória 
com mais rapidez, aproveitando a aprendizagem feita fora da escola. A forma de “queimar etapas” será 
definida pelos Estados. 

O programa de classes de aceleração foi instalado em 1997 pela Secretaria de Estado da 
Educação e é hoje adotado em outros Estados  

do País. Essas classes tentam evitar as muitas repetências e destinam-se a alunos com idade 
avançada para a série cursada. 

As classes de aceleração iniciaram-se em dois ciclos, integrando o aceleração 1 com crianças 
de mais de 10 anos e ciclo básico (1.ª e 2.ª séries) e o aceleração 2 para alunos de 3.ª e 4.ª séries com 
mais de 11 anos. As classes devem ter no máximo 25 alunos. A jornada diária é de 5 horas. 

Os alunos recebem – ou deveriam receber – aulas com metodologia especial, material 
específico e, de acordo com o MEC, professores treinados. Depois de um ano de estudos, os alunos do 
acelerado 1 devem estar aptos para ir para a 4.ª série ou acelerado 2. Os do acelerado 2, para a 5.ª 
série. O currículo é o mesmo que nas demais classes, a diferença está na forma do ensino. 

As classes de aceleração estendem-se às demais séries do ensino fundamental e a tendência 
é de que projetos de aceleração ocorram principalmente nos cursos noturnos regulares. A partir de 
março de 1999, foram implantadas, nas escolas estaduais, classes de aceleração para alunos de 5.ª à 
8.ª série do ensino fundamental. O objetivo é o mesmo das de 1.ª à 4.ª série, ou seja, corrigir as 
distorções idade/série. No ensino médio, por ser só três séries, não haverá aceleração. 

Os professores dão aula a partir de projetos temáticos, escolhidos pelos alunos e exploram o 
senso crítico e a experiência de vida desses alunos. Segundo Ruy Berger Filho, integrante do MEC, as 
escolas poderão optar por colocar esses alunos, com distorção idade/série, em uma mesma turma e 
aplicar o ensino modular, pelo qual se estipula um conjunto pequeno de disciplinas em um bloco de 
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estudo, trabalhando em prazo menor do que o normal. O aluno cumpre o currículo de dois anos em um, 
passa a freqüentar, no final do ano letivo, uma série mais adequada à sua idade. 

O MEC vem auxiliando as escolas, oferecendo material didático específico para as classes de 
aceleração da aprendizagem. Os livros do programa são desenvolvidos em uma linguagem mais 
próxima do aluno com idade avançada. 

Para que o ensino tenha bons resultados, o professor deve estar atento ao aprender a 
aprender e aos ciclos do desenvolvimento biológico. Juntar alunos com idades diferentes requer 
cuidados. Crianças e adultos têm estrutura de pensamento diferente, por isso existem metodologias 
diferentes para ensinar o grupo, conforme a faixa etária. Uma das diferenças é que as crianças não têm 
raciocínio abstrato, enquanto os adultos têm. Essa distinção impõe diferenças de ritmo e modo de 
aprendizagem. 

 
 

MUDANÇAS À VISTA NA ÁREA DA EDUCAÇÃO 
 

Este livro relaciona os grandes passos da reforma do ensino, introduzidos logo após a 
promulgação da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), no governo Fernando Henrique 
Cardoso, sob o comando do seu ministro da Educação, Paulo Renato Souza, e do MEC. Esses passos 
são agora, no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, postos em questionamento. Tomemos 
conhecimento dos principais. 

Fala-se em mudanças ou em modificações, mas até a presente data (data do lançamento do 
livro) há pouca coisa definida. 
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SISTEMA NACIONAL DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 
 

Uma medida provisória, editada pelo governo em dezembro de 2003, criou o novo Sistema 
Nacional de Avaliação e Progresso do Ensino Superior (Sinaes), preparado por uma comissão especial, 
Conselho Nacional de Avaliação do Ensino Superior (Conaes). O novo sistema propõe mudanças no 
Exame Nacional de Cursos, o Provão. O foco, agora, da avaliação será a instituição e não o 
desempenho do aluno. O exame dos alunos perde peso para a avaliação institucional. 

O teste deixa de ser obrigatório para todos os formandos e será apenas um dos itens da 
avaliação das instituições do ensino superior. Será aplicado por amostragem e a classificação por 
conceitos abandonada. A avaliação institucional levará 3 anos para ser concluída. Começará com uma 
auto-avaliação, feita por alunos, professores e funcionários. A instituição passará por uma análise 
externa, organizada pelaComissão Nacional de Avaliação do Ensino Superior(Conaes).  

Essa comissão dará um parecer sobre a instituição, formando um dossiê com os resultados da 
avaliação para cada universidade, cujo resumo será divulgado pela Internet. 

Um dos componentes do Sinaes é o Processo de Avaliação Integrada do Desenvolvimento 
Educacional e da Inovação de Área (Paidea). O teste dos alunos recebeu esse nome, Paidea, que, em 
grego, significa ensino ou educação. O exame será realizado por áreas: ciências humanas, exatas, 
tecnológicas e biológicas. Cada área será avaliada de dois em dois anos, com testes em duas etapas: 
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no 2.º ano e no fim do curso. O teste além do conteúdo incluirá a avaliação do aluno sobre a instituição 
em que estuda. 

Além da auto-avaliação, a cada três anos, a instituição receberá a visita de uma comissão 
externa, que verificará a infra-estrutura, entrevistará professores, alunos e servidores. O Paidea será 
feito por amostragem, só ficarão obrigados a passar por ele os alunos sorteados. Acabam os conceitos 
de A a E. O resultado do Paidea vai compor o dossiê final. Ficarão reunidas no Sinaes avaliações já 
existentes, como o Censo da Educação Superior, o Cadastro do Perfil Institucional (bibliotecas, 
laboratórios e outros equipamentos), Avaliação do Ensino Tecnológico Superior e Avaliação da Pós-
graduação, realizada pela Capes. Todos vão fornecer elementos para o relatório final. 

Esse novo sistema cria o Índice de Desenvolvimento do Ensino Superior (Ides), que resultará 
da combinação de 4 indicadores: ensino, aprendizagem, capacidade institucional e responsabilidade 
social. Os cursos serão classificados em “bem avaliados”, “intermediários” e “não satisfatórios”. 

Ensino-aprendizagem exige avaliação constante, contínua. Processos de avaliação são 
indispensáveis a qualquer tipo de atividade humana. Nas universidades, constatam a correspondência 
entre o que é oferecido e o que, realmente, oferecem, entre o que se fala e o que se faz, comprovam se 
os cursos cumprem um papel social, cultural 

Quanto ao Sinaes, só o tempo, com sua aplicabilidade, dirá de sua validade, de sua eficácia. 
 
 

UM NOVO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO 
 

Outra avaliação que pode parecer de cara nova no governo Lula é o Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem). Segundo pronunciamento do ministro Buarque, o Enem deverá ser feito através 
dos três anos do ensino médio e não apenas no final do curso. Deverá seguir a linha por ele 
implementada há 7 anos, em Brasília, o Programa de Avaliação Seriada (PAS), que é o instrumento de 
ingresso, hoje, na Universidade Nacional de Brasília (UNB), para metade dos alunos. O vestibular é 
feito no fim de cada ano do ensino médio. 

A princípio, parece ser uma boa proposta quanto ao ingresso ao ensino superior. Tomando o 
vestibular como referência, este projeto é mais flexível, menos estressante e oferece mais 
oportunidades ao aluno, eliminando, com suas avaliações periódicas, o temor da avaliação única. 
Ademais, a apuração do conhecimento limitar-se-ia ao conteúdo, especifico, ministrado, ano a ano, no 
ensino médio. Não haveria necessidade de o aluno recorrer a estudos extras ou a cursinhos. 

Todavia, quando se aprofunda na sua análise, depara-se com o conceito maior da educação 
desse nível de ensino, qual seja, a formação básica da cultura geral. A educação integral é bem mais 
importante que uma preparação técnica para o vestibular. É preciso formar o cidadão e não apenas o 
profissional e o Enem, sendo aplicado a cada final de ano, estaria prejudicando a formação em favor do 
treinamento. Ele viria a ser um escalonamento do vestibular em três séries, transformando o ensino 
médio numa transição para o ensino superior. Haveria um reforço nas matérias do vestibular e um 
afrouxamento das disciplinas complementares que integram a educação geral.  

Reforçando a análise feita pelo renomado educador Dom Lourenço de Almeida Prado, 
consideraria, igualmente, que esse processo de seleção obstruiria as etapas normais do 
desenvolvimento das faculdades intelectuais, das faculdades formativas de valores e atitudes. Sob o 
aspecto amplo da formação do aluno, este processo de avaliação periódica seria um aniquilador do 
ensino médio. Roubaria do aluno o tempo destinado à leitura suplementar, à pesquisa, ao 
desenvolvimento das potencialidades, pré-requisitos essenciais à formação integral e à atuação plena 
do futuro profissional. 

Sabe-se, hoje, que atrás do bom desempenho de qualquer função está, grandemente, o bom 
domínio do conhecimento geral. Por exigência do mercado, é freqüente, em nossos dias, a extinção de 
uma função e o surgimento de outra e é justamente o conhecimento amplo e diversificado que vai 
ajudar o profissional passar de uma ocupação para outra. 

Nessa linha de raciocínio, conclui-se que, com o sistema de avaliação seriada, o ensino médio 
reduzir-se-ia a um curso preparatório para o ensino superior, com uma sucessão de provas e 
adestramento para elas, o que acarretaria, ao aluno, mais prejuízo que o tão decantado vestibular. 

A preocupação com a deformação do ensino-aprendizagem vem de longe. Francisco Campos 
escrevia em 1931, a respeito do então ensino secundário: “O ensino secundário tem sido considerado 
como um simples instrumento de candidatos ao ensino superior, desprezando-se, assim, a sua função 
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eminentemente educativa, que consiste, precisamente, no desenvolvimento das faculdades de 
apreciação, de juízo e de critério, essenciais a todos os ramos da atividade humana. (...) Assim, o 
ensino secundário (...) perdeu as suas características próprias e específicas (...) passando a ser de 
finalidade exclusivamente utilitária, despido de finalidade interna, fundamentalmente educativa. A última 
fase desse processo de degeneração do ensino secundário (...) o transformou em mera chancelaria de 
exames”. 

Se a avaliação progressiva vingar, o Enem perde a finalidade para a qual foi criado. O exame 
iniciou-se em 1998 pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) com o objetivo de avaliar as 
habilidades e competências adquiridas pelo aluno no fim da educação básica. É uma indicação de como 
será o processo educacional nos próximos anos. Quer verificar se o aluno assimilou as informações 
repassadas na educação básica e se sabe utilizá-las no dia-a-dia. O Enem quer uma escola que vai dar 
formação ao aluno, não apenas informação. Vai desenvolver o raciocínio, o espírito crítico, o relacionar 
conceitos, transferir conhecimentos em situações concretas. Não quer medir conteúdo, mas a 
capacidade de resolver problemas dos fatos do cotidiano. Porém, há quem ache que o Enem peca por 
privilegiar processos de pensamento em vez do conhecimento e que ele deve se aproximar mais do 
vestibular. Mas, eu pergunto: o aluno bem formado, com o seu raciocínio desenvolvido, não chega mais 
fácil ao conhecimento? São justamente os processos de pensamento que levam ao conhecimento, é só 
saber fazer uma adequação. 

O Enem é um exame que se aproxima da realidade do aluno, mas ao que parece a prova 
realizada em agosto de 2003 poderá ser a última nos moldes atuais. “Mudança seguramente vai ter”, 
garantiu a diretora-responsável pelo exame, Dirce Gomes, pertencente ao Ministério da Educação 
(MEC). Uma mudança é fazer do Enem uma avaliação obrigatória a todos os alunos e não facultativa 
como é hoje. O propósito do então ministro é mudar o sistema de vestibular, adotando nos Estados o 
PAS, método de avaliação pelo qual os estudantes com os melhores desempenhos nos três anos do 
ensino médio têm vaga assegurada na Universidade de Brasília (UnB). Essa universidade faz avaliação 
ao fim de cada um dos três anos do ensino médio. 

Essa inovação terá um gasto três vezes maior do aplicado no Exame Nacional do Ensino 
Médio, do Enem atual. Valerá à pena? 

A mais recente proposta de mudança é a fusão do Enem com o Sistema de Avaliação do 
Ensino Básico. A definição desse exame só a conheceremos no decorrer do ano. 

 
 

UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO MÉDIO 
 
O secretário da Educação Média e Tecnologia do Ministério da Educação anunciou a intenção 

do MEC de tornar a matrícula obrigatória, a partir de 2004, para o 1.º ano do ensino médio. Em 2005, 
tornaria obrigatória a matrícula no 2.º ano e, em 2006, no 3.º ano desse nível de ensino. 

Desse modo, gradativamente, o ensino médio seria universalizado como foi o ensino 
fundamental. Todos os alunos que terminarem a 8.ª série do ensino fundamental terão vagas garantidas 
no ensino médio. Os alunos receberiam, no 1.º ano, livro didático e merenda escolar, englobaria, 
inclusive, bolsa-escola. 

Após consolidada esta etapa, é intenção do governo expandir para 4 anos o tempo de duração 
do ensino médio, mudança que ocorreria apenas em 2007. A legislação não pede matrícula obrigatória 
no ensino médio como faz no ensino fundamental. O MEC estima que 65 milhões de jovens e adultos 
não tiveram acesso ao ensino médio, embora a sua expansão de matrículas seja alta e crescente. 
Segundo o Censo Escolar 2002, nos últimos 6 anos, o número de matrículas aumentou 53%. Só no ano 
2002 foram feitas mais de 400 mil novas matrículas. O Censo Escolar revelou uma grande diversidade 
em termos de faixas etárias: apenas 3,8 milhões dos matriculados – entre os 8,4 milhões de alunos no 
final de 2001 – estão na relação idade/série, entre 15 e 17 anos; mais de 2 milhões de alunos têm mais 
de 20 anos e 1,2 milhão tem mais de 25 anos, sem contar uma considerável parcela de alunos que tem 
mais de 29 anos de idade. Contudo, o último censo do IBGE mostrou que menos de um terço dos 
jovens brasileiros entre 15 e 24 anos está ou esteve matriculado no ensino médio. 

O MEC ao tornar a matrícula obrigatória nesse nível de ensino teria que atender grande 
demanda, com investimentos consideráveis e considerável contratação de professores. Há, ainda, a 
particularidade da trajetória escolar, enquanto que, no ensino fundamental, 59% dos alunos concluem o 
ciclo, no ensino médio temos 74% dos que completam o ciclo. Esses dados nos mostram o cuidado que 
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se deve ter na implantação da universalização do ensino médio. Seriam necessários recursos vultosos 
para o cumprimento do projeto. Além da falta de estrutura, ainda recentemente o MEC anunciou um 
déficit de 250 mil professores nesse ensino e nas últimas séries do ensino fundamental e essa falta de 
professores licenciados acarretaria, sem dúvida, prejuízo à qualidade do ensino. 

Uma boa iniciativa foi o anúncio, por parte do então secretário da Educação Média e 
Tecnologia, Antonio Ibañez, hoje, substituído por Luiz Araújo, da criação de 60 a 80 mil bolsas de 
estudo para alunos do curso noturno, que têm dificuldades em permanecer na escola e correm o risco 
de se evadir. Os critérios de seleção das bolsas recaem sobre renda e desempenho na escola e o valor 
gira em torno de R$ 250,00. 

Pela matrícula obrigatória, os Estados ficariam obrigados a criar estrutura condizente e 
arrebanhar professores licenciados para poder oferecer vaga a todos que terminarem o ensino 
fundamental e, de antemão, afirmam não ter como arcar com as despesas. São Paulo, o Estado mais 
rico da União, segundo Sônia Maria Silva, da Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas da 
Secretaria da Educação, as verbas para o ensino médio destinam-se apenas para projetos de 
capacitação de professores, para melhora de laboratórios e bibliotecas. “Para tornar a matrícula 
obrigatória no ensino médio é preciso um repasse bem maior de recursos” 

Sem dúvida, é um projeto louvável, respaldado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
(LDB), de 1996, que fala ser a educação básica direito de todos. Deve, entretanto, ser lançado em 
bases reais, em estrutura e condições plausíveis se não quiser continuar resvalando na decadência 
desse ensino. Continuaríamos com a expansão quantitativa em detrimento da expansão qualitativa. É a 
qualidade do ensino o nosso grande desafio de hoje. 

Paralelamente à obrigatoriedade da freqüência ao ensino médio, visando atender pessoas de 
mais idade, com 30, 40 anos ou mais, com dificuldade de freqüentar um curso regulamentar, Antonio 
Ibañez propôs um ensino médio aliado ao profissionalizante e defendeu a criação de um Fundo 
Nacional de Educação Profissional. O Ministério da Educação vai propor aumento de recursos do Fundo 
de Amparo para o Trabalhador (FAT) a fim de investir no ensino profissionalizante. 

Criar uma nova escola é o que o País está precisando. A realidade educacional brasileira 
mostra-se decepcionante. Uma pesquisa sobre alfabetização que a Unesco e a Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) divulgaram, em julho de 2003, onde, numa escala 
sobre níveis de compreensão de leitura, englobando 41 países, o Brasil está, praticamente, no fim da 
fila em alfabetização, em 37.º, pouco à frente apenas da Macedônia, Albânia, Indonésia e Peru, países 
de economia bem mais fraca que a nossa. 

Cerca de 50% dos alunos brasileiros, macedônios e albaneses, na faixa etária de 15 anos, 
estão abaixo ou no nível 1 de alfabetização, uma marca estabelecida pela Unesco que classifica os 
estudantes que conseguem apenas lidar com tarefas muito básicas de leitura. O Brasil em relação aos 
países da América do Sul, mais pobres, está em pior situação.Segundo consta, o Brasil tem uma 
economia 175 vezes maior que a da Macedônia e 160 maior que da Albânia, mas, em educação, 
vergonhosamente, assemelha-se a elas. Comprovação incontestável de que no Brasil a educação, nas 
últimas décadas, não se constituiu em prioridade nacional, de que não se investiu, como se devia, na 
educação do povo. 

Educação é polo gerador de riqueza e de renda no País. Conhecimento interfere no setor 
econômico, no aumento da renda, no aumento de empregos, melhorando a qualidade de vida da 
população e refletindo no respeito internacional. “Investir, hoje, eficazmente, na educação custaria muito 
menos do que o que será preciso gastar daqui a 20 ou 30 anos para corrigir os desastres decorrentes 
da falta de educação”, considerou Cristovam Buarque.  

 
 

ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS 
 

Várias propostas pululam na área da educação. Algumas marcantes, como a ampliação de 
vagas, oferecendo-as a todos, desde a educação infantil à pós-graduação. Propostas de alto nível, mas 
que esbarram, fortemente, nas limitações da nossa estrutura educacional e na escassez, segundo 
consta, de recursos. 

Uma das propostas, anunciadas concretamente, é a idéia de universalizar o ensino médio, 
como foi feito para o ensino fundamental, e a outra de oferecer o ensino fundamental em 9 anos, 
quando o aluno se iniciará na educação formal aos 6 anos. Opinar seriamente a respeito é prematuro, 
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mesmo porque são propostas, não sabemos em que bases reais se assentarão. Contudo, falaremos 
sobre o Ensino Fundamental em 9 anos.  

Esse ensino passaria de 8 para 9 anos, o que seria uma mudança até louvável, se não 
contássemos com falta de professores habilitados, capacitados em Educação Infantil, com dificuldades 
em atender crianças de 6 anos. O Instituto Nacional de Pesquisas e Estudos Educacionais (Inep) 
mostrou que não há professores com capacitação, em número suficiente, para atender a demanda. 

Como sabemos, aluno nessa faixa etária requer atendimento pedagógico específico. Ele está 
numa fase de transição, necessitando de tratamento diferenciado, quando se deve respeitar o 
desenvolvimento mental , motor e emocional, característicos dos 6 anos. Essa criança precisa receber 
uma educação adequada, que respeite os limites de seu desenvolvimento. 

Conforme levantamento de dados, há localidades que aceitam crianças que completam 6 anos 
no decorrer do ano da matrícula, seja em julho, seja em dezembro, dependendo da existência de vagas. 
Do mesmo modo ocorre com crianças de 5 anos. Isso redunda em que crianças de 5 anos freqüentam a 
mesma sala de aula de crianças de 6 anos, como crianças de 6 anos, na sala de crianças de 7 anos. O 
que pareceria normal pela proximidade dos anos, 5, 6 ou 7, as habilidades e as competências das 
crianças nessas idades são diferentes. Uma criança de 5 anos não está com a fala totalmente 
desenvolvida, segura, por exemplo, mal os talheres, uma criança de 6 anos já está mais desenvolvida e 
uma de 7 já tem domínio total dessas habilidades.  

O professor precisa estar preparado para as mudanças. Um professor despreparado pode não 
atender as diferenças, não saber dosar ou entender o momento certo para determinadas atividades, 
exigir demais ou de menos, ou exigir na hora errada e com isso frustrar a criança, desanimá-la, 
desestimulá-la dos estudos. Precisa haver ambiente descontraído, respeitar a individualidade e a 
autonomia na aprendizagem. Estrutura rígida poderá acarretar problemas de aprendizado futuro. O 
início do ensino-aprendizagem é de fundamental importância para a caminhada futura da criança. Ele 
tanto pode impulsionar, dar segurança como pode marcar negativamente o seu avanço escolar. Daí a 
importância de um professor bem preparado.  

Tomando as devidas cautelas, o ensino nas mãos de professores competentes, o acréscimo de 
mais um ano no ensino fundamental vem socorrer, especialmente, as crianças carentes, crianças 
oriundas das classes mais pobres da população, porque as crianças bem nascidas já freqüentam a pré-
escola de 0 a 6 anos ou, na pior das hipóteses, dos 4 aos 6 anos e ganham vantagens não só pelos 
seus 6 anos de idade, como pelo todo período que o antecede. 

A criança aos 6 anos passa por uma fase favorável ao desenvolvimento cognitivo e, em 
decorrência, lida melhor com a linguagem, a escrita, a leitura, interpreta melhor os fatos e alcança mais 
facilmente as 4 operações matemáticas. Aos 6 anos, a criança começa a construir os rudimentos do 
raciocínio abstrato, deixou a fase pré-operatória, estando na operatória concreta, caminhando para a 
formal. O projeto pedagógico tem que estar voltado à idade dos 6 anos, por isso a importância de 
professores habilitados. 

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), o ensino fundamental recebe, 
em tese, alunos a partir dos 6 anos de idade, em caso de vagas, ampliando o atendimento 

O Censo de 2000 do IBGE mostrou que, na realidade, 17% das crianças de 5 e 6 anos, que 
estudavam em 2000, já estavam matriculadas no ensino fundamental, em vez de estarem em escolas 
de educação infantil para alunos de 0 a 6 anos e com atendimento inadequado. 

Os resultados do Sistema Nacional da Avaliação da Educação Básica (Saeb), as pesquisas 
divulgadas neste ano de 2003 pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), com 
dados referentes a 2001, mostram que cerca de 980 mil alunos da 4.ª série não sabem ler e mais de 1,6 
milhão são capazes de ler apenas frases simples. Mostram que 59% dos alunos na 4.ª série não têm o 
que chamamos de competências básicas de leitura. Só 4,79% apresentam competências adequadas 
para a série.  

Diante dessa realidade, eu me pergunto: aumentar um ano, sem mudar a qualificação do 
ensino, não redundaria no mesmo resultado negativo constatado? Aliás, um ano a mais para o ensino 
fundamental seria apenas paliativo; o correto seria oferecer toda a educação infantil. Por que não tornar, 
primeiramente, a educação infantil universal, abrangendo toda criança pobre brasileira para, depois, 
gradativamente, pensar em universalizar o ensino médio? Por que não conjugar forças federais, 
estaduais, municipais e criar mecanismos para dar educação infantil para toda criança? Não estaríamos 
enfincando pilares mais eficazes, capazes de, com segurança, sustentar o ensino fundamental e o 
médio?  
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Princípio ou início falhos explicam a derrocada posterior. Sou de opinião de que deveríamos 
melhorar o que temos, aperfeiçoar o que aí está, para depois, pisando em terra firme, decidir pela 
evolução de cada nível de ensino. Não se pode improvisar, encher demais uma moringa quebrada e 
colada. Ela não tem consistência e acaba se espatifando.  

A minha experiência no magistério fala em estrutura bem alicerçada, em base sólida. Não 
recomenda muita movimentação, muita inovação de uma só vez. É preciso cautela e amadurecimento. 
Avançar sempre, mas um passo de cada vez, para não embolar o time em campo. 

 
 

EXAME NACIONAL DE CERTIFICAÇÃO DE PROFESSORES 
 

O Ministério da Educação e Cultura (MEC), implementando a cultura de avaliação, lança a 
proposição, que, se confirmada e estendida a todo magistério, poderá reverter em real benefício à 
educação, no sentido de trazer a tão desejada melhoria da qualidade do ensino. Trata-se do Exame 
Nacional de Certificação de Professores da Educação Básica, no qual, em calendário já determinado, 
janeiro e fevereiro de 2004, os professores da 1.ª à 4.ª série do ensino fundamental serão submetidos a 
teste de avaliação de seu desempenho profissional. 

O Ministério, por essa linha de conduta, abraça um procedimento concreto, capaz de atingir 
uma suculenta raiz do fracasso do ensino público, qual seja, a precária formação docente. Pelo 
encaminhamento desse Exame, conforme especifico abaixo, o professor será estimulado a uma 
atualização e reforço do conhecimento, numa seqüência que abarga um caráter permanente da 
educação. O MEC fala em uma rede de formação continuada, com apoio de universidades, para atingir 
o aperfeiçoamento profissional. 

A participação dos professores será voluntária e os que participarem e forem aprovados 
receberão do Ministério da Educação uma bolsa mensal no valor de R$ 100,00. Segundo o anunciado, 
a partir de 2005, todos os formandos de cursos de licenciatura deverão passar pelo Exame Nacional de 
Certificação para a obtenção do diploma. Renata Braga Santos, chefe do gabinete da Secretaria do 
Ensino Fundamental do MEC, pronunciou-se dizendo que “todos os aprovados terão um documento do 
Estado brasileiro atestando sua qualidade diferenciada”. 

O abono mensal de R$ 100,00, embora de pouca monta, não deixa de ser um atrativo na 
adesão ao Exame para um profissional que ganha pouco, e a estimativa inicial do MEC é que 40% dos 
docentes, cerca de 500 mil professores, compareçam à primeira prova. A aprovação do professor ao 
teste dar-lhe-á gabarito, auto-estima, atributos perdidos nos últimos anos. A proposta do MEC é que o 
certificado obtido nesse exame tenha validade por 5 anos e a nota seja utilizada como critério em 
processos seletivos e de promoção no magistério. 

A adesão do magistério ao Exame é um grande passo no caminho da escola renovada, 
capitaneada por profissionais qualificados. É uma pedra enfincada no alicerce do saber, o único 
verdadeiramente capaz de formar um aluno competente, premiá-lo com um ensino de qualidade. Esse 
processo traz esperança de que o penoso resultado das pesquisas do Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais (Inep), referente ao ano 2001, venha, a médio e longo prazo, trazer alento ao 
falido sistema educacional vigente. Essas pesquisas mostraram que cerca de 1 milhão de alunos (980 
mil) da 4.ª série não sabe ler e mais de 1,6 milhão são apenas capazes de ler frases simples. Os alunos 
da 4.ª série, na grande maioria, não adquiriram competências básicas de leitura. 

O Exame Nacional de Certificação de Professores da Educação Básica, se acompanhado de 
outros reforços educacionais, principalmente de um significativo aumento de salário dos professores, da 
diminuição de alunos por classe, poderá trazer de volta o nível das antigas escolas públicas dos idos 
anos 30 a 60. O número elevado de alunos em sala de aula prejudica, sobremaneira, a atuação didática 
do docente, dificulta a interação professor/aluno, centro irradiador de todo processo de ensino-
aprendizagem. 

A iniciativa do Ministério da Educação (MEC) de se implantar formas de avaliação do trabalho 
docente, reforçando a cultura da avaliação, mostra que o ponto mais nevrálgico da educação brasileira 
está sendo tocado. O analfabetismo é um dos nossos problemas sérios, quer o absoluto, quer o 
funcional. O MEC divulgou, recentemente, que a cada ano cerca de 1 milhão de pessoas é alfabetizada 
sem nenhuma participação do poder público, com o esforço de entidades não-governamentais, igrejas e 
instituições, com eficiência de difícil mensuração. 
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Por sua vez, o ministro Cristovam Buarque entregou ao Senado um resumo dos dados sobre a 
situação na educação básica do País. Mais de 15 milhões de brasileiros com mais de 15 anos são 
analfabetos; 2,2 milhões de jovens entre 14 e 17 anos estão fora da escola; 57% das crianças com 10 
anos não sabem ler e 34% lêem, mas não conseguem interpretar o texto; 52% dos alunos da 4.ª série 
não têm noções elementares de matemática; 30% dos alunos têm idade superior à adequada para a 
série que cursam; 41% dos alunos abandonam a escola. 

A este quadro preocupante, acresce-se o resultado do campeonato mundial da ciência em que 
o Brasil aparece colocado na segunda divisão, afastando-se da divisão especial onde estão, entre 
outros, Estados Unidos, Alemanha, Grã-Bretanha e Coréia do Sul. O pesquisador Antonio Carlos 
Martins de Camargo, professor titular de farmacologia da USP, desabafou, dizendo: “Não temos uma 
cultura de que conhecimento gera riqueza. Aqui, conhecimento só gera conhecimento”. 

Ainda temos muito o que fazer para mudar a mentalidade reinante, na compreensão de que 
não há crescimento sem investir na educação, no aperfeiçoamento da ciência, da tecnologia. 

Vamos torcer para que o governo consiga erradicar o analfabetismo, implantar a “escola ideal”, 
conforme palavras do ministro, escola onde o aluno receba um ensino de qualidade, através de um 
profissional competente, atualizado. A formação do professor tem estreita relação com o 
aproveitamento escolar do aluno. 

 
 

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO 
 
Uma outra mudança refere-se ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e Valorização do Magistério (Fundef) 
O Ministério da Educação elaborou um projeto de emenda constitucional, que institui um novo 

fundo para a educação no País, o Fundeb, que deverá substituir o atual Fundef. Quer garantir que toda 
a verba para a educação dos Estados e dos municípios seja aplicada no ensino básico e não só no 
fundamental, englobando, dessa maneira, a creche, a educação infantil, o ensino fundamental, o médio 
e incluindo o supletivo. 

O Fundeb, que se chamará Fundo de Desenvolvimento do Ensino Básico, será enviado ao 
Congresso Nacional para discussão.  

O Fundef, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do 
Magistério, com início de funcionamento em 1.º de janeiro de 1998, teve forte contribuição no aumento 
de número de alunos, dos 7 aos 14 anos, no ensino fundamental. 

O que se quer, agora com o Fundeb, é ampliar as matrículas para todo o ensino básico, 
fazendo crescer, com o aumento do número de alunos, a quantidade de recursos para o fundo. 
Segundo Francisco Chagas, responsável pelo recém-criado Departamento de Financiamento da 
Educação do MEC, o Fundeb terá 25% da receita dos Estados e municípios (não mais 15% do Fundef), 
que pela Constituição, devem ser vinculados à educação. A idéia é, também, diminuir as diferenças 
regionais, que permaneceram com o Fundef. A lei que criou o Fundef dizia que o valor anual mínimo por 
aluno, determinado pela  

União, deveria ser reajustado periodicamente, para que nunca fosse inferior à razão entre a 
receita do fundo e a quantidade total de alunos e isso, segundo consta, nunca foi respeitado. O projeto, 
de acordo com Chagas, vai propor um piso salarial nacional para professores. Hoje, 60% dos recursos 
do Fundef são direcionados para os salários dos professores e o restante para o custeio. 

A aprovação do Fundeb vai depender da discussão com governadores e com prefeitos. Há, 
ainda, o problema com o financiamento do ensino superior, que, em alguns Estados, é incluído na verba 
da educação. 

O Fundeb e o Fundef têm estrutura semelhante. As diferenças fundamentais consistem em 
que: O Fundef atende apenas alunos do ensino fundamental e 15% da arrecadação dos quatro 
principais impostos dos Estados e municípios são destinados ao fundo. O Fundeb atenderá alunos 
desde a creche até o ensino médio e inclui a educação de jovens e adultos, via supletivo. Todo o 
dinheiro vinculado à Educação, 25% da arrecadação dos Estados e municípios, vai para o Fundo. Em 
ambos, a partilha dos recursos é feita em cada Estado e todos os municípios recebem um mesmo valor 
por aluno. Quando o Estado não atinge um valor mínimo estipulado por aluno, o MEC repassa o 
restante. 
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O Fundeb se bem formulado e bem aplicado será, sem dúvida, uma iniciativa de relevância. 
Poderá contribuir para colocar mais crianças e mais adolescentes em salas de aula, aumentando, em 
todos os níveis da educação básica, o número de vagas a serem preenchidas. A movimentação 
financeira, segundo consta, será a mesma do Fundef, ou seja, a divisão do dinheiro ocorreria dentro de 
cada Estado. Os recursos depositados no Fundo seriam distribuídos para todos os municí- 

pios, de acordo com o número de alunos matriculados no ensino básico das redes estadual ou 
municipal. Essa divisão contaria, também, com o valor anual mínimo por aluno, estipulado pela União. 

O Fundef criou, com propriedade, o chamado controle social e acompanhamento das verbas a 
ele destinadas. É um conselho formado por representantes de pais de alunos, professores, servidores, 
prefeitura e conselhos de educação. Mas, o que ocorre é que, em muitos municípios, ele não vem 
funcionando a contento. Em fins de julho de 2003, encerrou-se o prazo para que os municípios 
enviassem os dados sobre os conselheiros, como nomes, telefones e outras credenciais. Das 5.561 
cidades brasileiras, 4.717 atenderam a solicitação. 

Francisco Chagas, por informações recebidas, conclui que “muitos conselhos não funcionam 
por vinculações com a prefeitura, mas, também, por serem formados por pessoas que não foram 
indicadas pelos seus pares – pais ou professores – ou porque a prefeitura não libera a documentação 
necessária para o acompanhamento efetivo”. 

O conselho é um importante canal de fiscalização e de controle das verbas destinadas, por lei, 
à educação. Deve ser respeitado, estimulado a um bom desempenho em todos os municípios e por 
todos envolvidos no projeto em questão. São constantes as denúncias de desvio de verbas ou de 
repasse de verbas a outras instâncias, que não a educacional. 

O Fundeb é o amadurecimento do processo desenvolvido no Fundef. Como serão distribuídas 
as verbas, pelos graus de ensino, ainda não foi divulgado. 

 
 

LIBERADA A EXIGÊNCIA DO CURSO NORMAL SUPERIOR 
 

No ano 2000, o Ministério da Educação fixou que os professores, de todos os níveis da 
educação básica, depois de 2007, deveriam ter o diploma de graduação, para trabalhar na rede pública 
de ensino. O curso normal, o antigo magistério, por si só, não credenciaria mais o aluno a lecionar. 
Teria que ser complementado por um curso de formação de professores, o normal superior. 

Desde então, os cursos de formação superior começaram a aumentar. Atualmente, há 668 
cursos cadastrados no MEC, isto é, com autorização para funcionar. No ano 2000, havia apenas 110 
cursos no País. O censo realizado pelo Ministério em 2001 mostrava a existência de 306 cursos, sendo 
239 em instituições públicas e 67 em particulares.  

A Universidade Estadual Paulista (Unesp), preocupada com a formação adequada dos 
professores, através do programa Pedagogia Cidadã, está formando 4.500 profissionais de redes de 
ensino municipais no Estado. Segundo Wilson Galhego Garcia, responsável pelo programa, cerca de 15 
mil professores paulistas participam, atualmente, de cursos superiores, organizados em convênios de 
universidades e secretarias de educação. 

Essa exigência do curso superior foi, sem dúvida, a mola que propulsionou a busca de melhor 
formação docente. Sabemos que a qualificação profissional tem estreita relação com o aproveitamento 
do aluno. O Sistema de Avaliação do Ensino Básico (Saeb), realizado pelo Ministério da Educação, 
comprova a constatação acima. Alunos da rede pública ou particular, cujos professores cursaram 
ensino superior, têm nota 10% maior que a dos alunos cujos professores fizeram apenas o antigo 
magistério. É uma diferença significativa que mostra que a formação deficiente do professor repercute 
na formação deficiente do aluno. Comprovadamente, a formação docente define o desempenho do 
aluno. 

Pelos resultados do Saeb, os alunos de professores que apenas cursaram o magistério tiveram 
notas médias de 154,3 da rede pública e 199,1, da rede particular. Os alunos com professores de 
melhor formação tiveram notas 168,2 da rede pública e 217,2, da particular. Os especialistas do Saeb 
consideram diferenças acima de 12 pontos importantes. A pontuação do Saeb varia de 125 a 425. 

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) informa (2003) que há no 
País 772.500 professores sem formação superior, atuando no ensino infantil ou nas 1.ªs séries do 
ensino fundamental (1.ª à 4.ª série), o que representa 72% do total de profissionais nesses níveis de 
ensino. O Conselho Nacional de Educação (CNE) menciona 86 mil professores que nem sequer 



 

Prática Pedagógica - Estruturando Pedagogicamente a Escola - Izabel Sadalla Grispino 59

cursaram o ensino médio e trabalham na educação infantil, em creches, educação de jovens e adultos e 
no ensino fundamental. 

A exigência do curso normal superior para quem cursou ou cursará o normal até 2007 acaba 
de cair por terra por um parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE). Nesse parecer, o Conselho 
autoriza os professores do ensino infantil, que atende crianças de até 6 anos de idade, e das quatro 1.ªs 
séries do ensino fundamental, a lecionarem sem a formação superior. O Conselho Nacional de 
Educação apoia-se na interpretação dada à Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), de 1996. 

A Lei no artigo 62 prevê que deve ser exigido dos professores de educação infantil e de 1.ª à 
4.ª série apenas o curso normal. Porém, nas Disposições Transitórias estabelece que “até o fim da 
Década da Educação somente serão admitidos professores habilitados em nível superior”. A Década da 
Educação começou um ano depois da sanção da LDB em dezembro de 1996. 

Uma primeira interpretação, dada a esse instrumento legal, foi de que, a partir de 2007, apenas 
quem tivesse diploma de curso superior poderia continuar a exercer o magistério. 

O atual Conselho Nacional de Educação interpreta a lei diferentemente e apoiando na 
expressão: “a ser admitido” do artigo 87 estipula que a formação mínima a ser exigida é a do curso 
normal para quem já exerce o magistério na educação infantil e nas 4 séries do ensino fundamental e 
para os que se formarem até 2007. 

É evidente que para o nosso decadente ensino público a primeira interpretação, qual seja, a de 
exigir o normal superior até 2007, é bem mais apropriada. Difícil deixar a critério, sobre a freqüência ao 
curso superior, de um profissional mal remunerado, sem tempo e sem dinheiro para prosseguir os 
estudos. 

Entendo essa última interpretação como recurso à ausência, já confirmada, de professores 
habilitados para o exercício do magistério. Seria um tapa buraco, principalmente, em regiões mais 
carentes desse profissional. Mas, é preciso que o professor se alerte porque, gradativamente, o normal 
superior avançando poderá acabar encampando os que só terminaram o curso normal, em nível de 
ensino médio. Certamente, os critérios não foram publicados, mas na classificação deverá levar 
vantagem aquele que apresentar diploma de curso superior.  

Fazer um curso superior será sempre um diferencial. 
 
 

OUTRAS PROPOSTAS DE MUDANÇAS 
 

PARA O VESTIBULAR 
 
Continuando a abordar as propostas de mudanças, uma outra recente inovação do ministro 

Cristovam Buarque é mudar o processo seletivo nas universidades e faculdades brasileiras. Pela 
proposta, não importa o curso, o vestibular teria somente as disciplinas português e matemática. “Quem 
souber matemática e português aprende qualquer coisa. Para cursar a universidade, o aluno não 
precisa saber tudo de biologia, química ou geografia. Isso ele aprende lá dentro. Dependendo do curso, 
a pontuação seria diferente nas provas de português e matemática. Para quem vai fazer Jornalismo, é 
mais importante português, para quem vai fazer Física, matemática”, expôs o ministro. Cristovam 
Buarque apresentará a proposta aos reitores, mas as universidades têm autonomia para escolher seu 
processo seletivo. 

Esse sistema de avaliação caminharia em consonância ao Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Básica (Saeb), realizada pelo Ministério, que só testa os conhecimentos em português e 
matemática dos alunos. Atualmente, os vestibulares das maiores universidades do País exigem o 
conhecimento geral do aluno, abordando questões de todas as disciplinas do ensino médio. A prova de 
redação é obrigatória.  

Críticas a essa proposta vêm surgindo no sentido de argumentar, como foi feito na proposta de 
mudança do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), ser a educação básica um ingrediente da 
formação integral do aluno, onde todas as disciplinas são importantes, cada uma com sua contribuição 
peculiar. A multidisciplinaridade alcança mais facilmente a potencialidade do aluno, desenvolve melhor 
suas faculdades mentais, além de fornecer uma visão globalizada do assunto tratado. Reduzir o 
vestibular a duas disciplinas, português e matemática, significa esvaziar as demais, reduzir a 
quantidade de informações, prejudicando, sobremaneira, a formação básica geral. 
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O estudante do ensino médio tem no vestibular um guia que regula sua dedicação às 
disciplinas. Vai, certamente, deixar de dar atenção maior a biologia e a química, por exemplo. E, como 
fica cursar uma faculdade de Medicina ou de Farmácia sem uma boa base, uma boa formação nessas 
disciplinas? O mesmo ocorre na defasagem de física, química ou desenho para a faculdade de 
Engenharia, ou história e geografia, nos cursos correspondentes etc. 

 

PARA O ENSINO MÉDIO 
 
Uma outra inovação seria ampliar o ensino médio de 3 para 4 anos. A proposta do MEC é 

oferecer um 4.º ano em que as matérias, dependendo da escolha da profissão, seriam dadas em função 
da opção do aluno. Cursar ou não essa 4.ª série, também uma opção do aluno. As escolas ficariam com 
a obrigação de oferecer a complementação a todos os que quisessem cursá-la. 

Este projeto, igualmente, vem recebendo críticas. Nas condições em que se encontra o ensino 
público, um ano a mais não resolveria o problema, só o arrastaria para mais um ano. Levar para um 4.º 
ano o mesmo padrão de ensino dos anos anteriores significa, simplesmente, repetir a façanha da 
decadência do ensino-aprendizagem. Educadores reforçam essa posição, na constatação de que o 
despreparo do aluno é resultado da qualidade e não da quantidade, tanto que Antonio Ibãnez Ruiz, o 
então secretário da Educação Média e Tecnológica, pronunciou-se dizendo que a oferta do 4.º ano deve 
ser obrigatória nas escolas públicas, as escolas particulares podem ficar isentas porque “o bom nível de 
ensino oferecido por elas faz com que o aluno não sinta a necessidade de uma série a mais”.  

O foco do problema reside na melhoria da qualidade do ensino, não só do médio, mas da 
educação básica, como um todo. 

É importante discutir as políticas de mudanças anunciadas para uma definição mais precisa, 
mais contundente das mesmas. São elas apenas modismos desnecessários, sem peso funcional, ou 
procedimentos capazes de resgatar processos desarticulados, superados ou inadequados? 

É preciso investir, com acerto, sem gastos desnecessários, na educação pública brasileira, 
mantendo estratégias que atinjam a má qualidade de ensino e que evitem reproduzir, dentro das salas 
de aula, formandos analfabetos funcionais. 

 

TROCA DE MINISTRO DA EDUCAÇÃO 
 
Em janeiro, uma semana antes deste livro ser enviado à gráfica, deparei-me com a notícia da 

saída do ministro da Educação Cristovam Buarque, assumindo, em seu lugar, Tarso Genro. 
A gestão de Tarso Genro far-se-á conhecida paulatinamente. Contudo, por um seu 

pronunciamento, poderemos ter uma idéia de sua linha de trabalho. Interrogado sobre qual será a 
prioridade do Ministério, respondeu: “O Cristovam é uma usina brilhante de idéias e um grande gestor 
público. Contudo, no meu método de gestão, as prioridades devem ser poucas e bem feitas. O 
Ministério deve ter concentração e focos bem claros. 

Quanto ao sistema de cotas, considerou que deve haver uma política de discriminação positiva, 
de cotas, ponderando, porém, que, entre nós, a questão racial está embutida na questão social. “Não 
podemos passar a ilusão para a comunidade negra do Brasil de que, feita a política de cotas, está 
garantida a entrada de negros na universidade. Os negros não têm acesso à universidade não porque 
são negros, mas porque são pobres. A solução para o problema não é rebaixar o nível de ensino na 
universidade pública, e sim elevar os padrões de ensino das comunidades de baixa renda”. 

Não é também favorável ao fim brusco do vestibular, substituído por um sistema de avaliação 
permanente ao aluno durante o ensino médio. Analisa que isso viria cristalizar as diferenças existentes 
entre as boas e as más escolas, privilegiando o ensino pago. 

Falou das dificuldades para a cobrança de taxas dos alunos egressos das faculdades 
públicas.,visto que a Constituição proíbe a cobrança de impostos discriminatórios. Quer aperfeiçoar o 
sistema de avaliação do ensino “para que se estabeleça um juízo de valor sobre a qualidade do ensino, 
o aproveitamento dos alunos e o desempenho dos professores”. 

O ministro Tarso Genro teceu considerações objetivas, fundamentadas no princípio de 
racionalização, dando mostras de um caminho claro, capaz de seguir em frente, com propriedade e 
segurança. Resta-nos torcer por uma gestão que culmine no aprimoramento do nosso decadente 
sistema educacional. Não se pode esquecer que a educação deve ser tratada com muita seriedade e 
competência, pois que é a grande alavanca do desenvolvimento do País.  
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A FORMAÇÃO DE CICLOS NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL 
 

O Sistema de Avaliação do Ensino Básico (Saeb) realizado, em sua 1.ª fase no ano de 1997, a 
alunos de 3.ª e 7.ª séries do 1.º grau, em escolas oficiais e particulares – as que quiseram aderir ao 
programa – permitiu chegar, segundo o MEC, a conclusões fundamentais. 

As provas foram feitas com base no programa curricular do ciclo básico – união de 1.ª e 2.ª 
séries – e da 6.ª série, respectivamente. O melhor resultado foi observado nas 3.ªs séries, provenientes 
do ciclo básico. Os alunos das escolas públicas, afirma o MEC, nessas séries, apresentaram 
rendimento muito semelhante ao das escolas particulares. 

A 2.ª fase da avaliação abrangeu alunos de 4.ª e de 8.ª séries, sempre com base no currículo 
da série anterior. Essa avaliação e mais a que incluiu alunos do ensino médio demonstraram que o 
ensino decresce em qualidade à medida que a série avança, que a qualidade de conhecimento, 
absorvido pelo aluno de 1.ª à 4.ª série, é boa, de 5.ª à 8.ª série cai um pouco e, no 2.º grau, é muito 
pequena. 

De acordo com o MEC, as avaliações revelaram vantagens – em relação às demais séries do 
1.º grau – nos agrupamentos das 1.ªs e 2.ªs séries do ensino fundamental, o ciclo básico, tanto 
referente à aprendizagem, quanto à repetência. Constatou-se que de cada 100 alunos matriculados, 
apenas 60 terminam os 8 anos do ensino fundamental. 

Essas avaliações, a nível nacional, forneceram dados que permitiram uma radiografia geral da 
educação, diagnósticos globais, detectando os grandes problemas. Mas, cada região pode torná-las 
mais eficientes, mantendo seus próprios sistemas de avaliação. Algumas secretarias estaduais e 
municipais já têm seus processos de avaliação. Entre as estaduais, estão: Minas Gerais, São Paulo, 
Ceará, Paraná, Pernambuco, Rio Grade do Norte, Rio Grande do Sul e Distrito Federal. Entre as 
municipais: Curitiba (PR), Fortaleza (CE), João Pessoa (PB), Recife (PE) e Rio de Janeiro (RJ). 

São Paulo montou, no ano de 1997, o Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado 
(Saresp), planejando fazer uma prova por ano, série a série. 

ENSINO FUNDAMENTAL EM CICLOS – No Estado de São Paulo, o Conselho Estadual de 
Educação, apoiando-se nos resultados das avaliações e na nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB), que diz ser “facultado aos sistemas de ensino desdobrar o ensino fundamental em 
ciclos”, autorizou a organização do ensino fundamental, na rede do Estado, em ciclos, ou seja, o 
reagrupamento das séries em ciclos de maior duração, nos quais não haverá reprovação anual. 

A LDB diz ainda: “Os estabelecimentos que utilizam progressão regular por série podem adotar 
no ensino fundamental o regime de progressão continuada sem prejuízo da avaliação do processo de 
ensino-aprendizagem, observadas as normas do respectivo sistema de ensino”. 

A filosofia adotada pela nova Lei trocou a uniformidade e a rigidez do sistema de ensino pela 
diversificação, flexibilidade e até regionalização. Recomenda que não se leve em conta apenas os 
resultados das provas bimestrais na avaliação dos alunos e, sim, seu desempenho global, ao longo do 
ano. 

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo estabeleceu, para as escolas de sua rede, 
dois ciclos para o ensino fundamental – para alunos da faixa etária dos 7 aos 14 anos – o primeiro da 
1.ª à 4.ª série e o segundo, da 5.ª à 8.ª série, em vigor a partir de 1998. As escolas municipais do ensino 
fundamental terão liberdade para organizar o seu ensino, seguindo o modelo das estaduais ou 
permanecendo com um ciclo só. 

O sistema chamado de “regime de progressão continuada” é a ampliação do ciclo básico da 1.ª 
à 2.ª série, existente na rede estadual desde 1984. O objetivo maior é combater a repetência, utilizando-
se da adoção de avaliações permanentes, paralelas ao ensino-aprendizagem, com grupos de reforço, 
grupos de recuperação para o aluno, que, ao longo do processo, apresentou dificuldades na aquisição 
dos conceitos básicos. 

O ciclo de 1.ª à 4.ª série terá sua avaliação conclusiva na 4.ª série, o de 5.ª à 8.ª série, a 
avaliação conclusiva será na 8.ª série. 

PRESSUPOSTOS DO REGIME DE PROGESSÃO CONTINUADA – O ensino na progressão 
continuada parte do princípio de que todo aluno é capaz de aprender e de que a escola deve ser capaz 
de atender à diversidade, oferecendo um currículo adequado ao progresso do aluno. A metodologia 
deve privilegiar o aluno como sujeito de sua aprendizagem, abandonar o sistema tradicional da 
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transmissão dos conhecimentos prontos e acabados. Os conteúdos são dados continuadamente e não 
por série. 

A atual conduta pedagógica adotada pela Secretaria Estadual da Educação estabelece que a 
solução para o baixo rendimento do aluno está na escola. É ela que tem de oferecer os recursos para o 
estudante recuperar-se. Deve assumir a responsabilidade pela aprendizagem. “Não adianta dizer que 
se o aluno não aprendeu o problema é dele”, diz a Secretaria da Educação e acrescenta: “Não há 
alunos com barreiras intransponíveis de conhecimento; o que varia é o ritmo do aprendizado de cada 
um”. 

A escola é condutora da potencialidade do aluno. Deve recriar a cultura junto com ele, 
transformar a informação em conhecimento, ajustando-o a cada aluno individualmente.  

 
 

DESCOMPASSO ENTRE A PROPOSTA DE CICLOS E O ENTENDIMENTO 
PREDOMINANTE 

 
Parece haver unanimidade sobre as vantagens do sistema de ciclos para a aprendizagem, 

visto como metodologia, que observa, no ensino, as fases do desenvolvimento infantil. A sua proposta 
está embasada em Jean Piaget, na qual o desenvolvimento infantil ocorre por fases. Adapta-se o 
processo de construção do conhecimento a essas fases da criança. Os ciclos, coincidindo às fases do 
desenvolvimento, aumentam as possibilidades de aprendizado, pois o ritmo das crianças é respeitado. 
Traz a possibilidade de o aluno aprender de acordo com seu ritmo, no espaço de 2, 3 ou 4 anos. 
Também, nesse processo, levam-se em conta os conhecimentos que as crianças trazem de casa, da 
convivência social. 

O aluno recebe um atendimento diferenciado; é acompanhado individualmente em suas 
deficiências. É um processo que visa garantir a permanência e o aprendizado dos alunos, com a 
propositura de poder haver reprovação no final de cada ciclo. Ele vem acompanhado de uma estrutura – 
recuperação paralela, aulas de reforço, recuperação no período de férias – que deve permitir a 
recuperação das defasagens. A coerção, a reprovação, são substituídas por outros mecanismos, que se 
transformam em novos estímulos. 

É uma proposta inovadora, mas que requer condições especiais para a sua aplicabilidade, 
principalmente mudança de mentalidade. Traz como uma de suas bases de sustentação o atendimento 
individual ao aluno. 

Na prática, o que se constata é que os ciclos não foram assimilados  
pela grande maioria dos professores. O que poderia significar um salto para o futuro está 

criando confusão, desorganizando a escola. Também, não está havendo boas condições de trabalho, 
especialmente quando se fala em superlotação das classes. Como fica o atendimento individual, 
requerido pelo ciclo, nesse caso?  

A mudança do sistema seriado para o de ciclos foi rápida, arrojada. Foi uma transição brusca, 
os professores não foram preparados para ela. A mudança não foi discutida pelos professores, que, em 
conseqüência, não incorporaram suas necessidades. Não foi feito um levantamento mais criterioso das 
condições de ensino, constatando-se falta de instalações, como bibliotecas, laboratório, salas 
disponíveis para aulas de reforço, quando, muitas vezes, o aluno é obrigado a fazer o reforço em outro 
prédio, outro local e nem sempre com o mesmo professor, o que descaracteriza a continuidade do 
processo. 

Por um conjunto de fatores, o ciclo está sendo mal aplicado, mal entendido. O próprio professor 
admite seu despreparo para trabalhar conforme os novos parâmetros, surgindo, assim, um 
descompasso entre a proposta de ciclos, em sua progressão continuada, e a mentalidade predominante 
na rede escolar. 

De acordo com o Ministério da Educação e Cultura (MEC), a avaliação, realizada em sua 1.ª 
fase no ano de 1997, revelou vantagens em relação às demais séries do ensino fundamental, nos 
agrupamentos das 1.ªs e 2.ªs séries do ciclo básico. Acontece que em 1984, na fusão da 1.ª e 2.ª séries 
houve todo um aparato preparatório para os professores da rede estadual de ensino. Os professores 
foram treinados para entender e aplicar o processo ensino-aprendizagem do ciclo, o que não ocorreu 
em 1998, quando da ampliação desses ciclos. Aliás, o passo foi bem mais ousado. Poder-se-ia 
caminhar nessa direção, mas, mais calmamente, ampliando o 1.º ciclo, de 1.ª e 2.ª séries, para um 



 

Prática Pedagógica - Estruturando Pedagogicamente a Escola - Izabel Sadalla Grispino 63

segundo, que seria de 3.ª e 4.ª séries. Formar-se-iam dois ciclos de 1.ª à 4.ª série, com um prazo para 
apurar, em avaliações, o resultado obtido. 

Não teria sido conveniente primeiro reciclar o professor, melhorar sua atuação, mudar-lhe a 
cabeça, para depois lançar, na prática, as propostas renovadoras? Não estaríamos, hoje, conseguindo 
melhores resultados, caminhando com mais segurança para o futuro? 

Sabemos que a reprovação nem sempre significa garantia de melhor aprendizagem, 
especialmente se o aluno a encarar como um castigo. O aluno, com mais idade, sente-se deslocado no 
seu grupo, podendo regredir ainda mais. Nesse sentido, a progressão continuada é melhor do que 
submeter o aluno a sucessivos fracassos. 

Não queremos voltar à “cultura da repetência”, época em que era considerado o melhor 
professor aquele que mais reprovava, mas também não podemos criar a “cultura da aprovação”, 
quando a aprovação em massa poderá ser, em contrapartida, um desestímulo ao bom aluno, que não 
percebe critério, justiça, além de proporcionar, ao mau aluno, um desrespeito a si mesmo e à 
aprendizagem não ocorrida.  

Independentemente do sistema adotado, é preciso educar para a auto-estima. Compreender as 
raízes sociais do fracasso, como a desestruturação da família, a miséria... e ajustar-se a elas, lutando 
pelo êxito da criança, afastando-a das ruas. 

O governo argumentou, em 1998, que a política de acabar com a repetência, introduzida na 
rede pública, reduziu as perdas do sistema de R$ 700 milhões para R$ 350 milhões. Eu me pergunto: 
se esses milhões fossem empregados na formação do professor, na infra-estrutura da escola, não se 
conseguiria, a médio prazo, um resultado mais contundente, mais duradouro, em termos de repetência 
e de qualidade de ensino? 

Ilustrando esta minha observação, citarei a conduta tomada pela Secretaria Estadual da 
Educação de São Paulo, quando da implementação, no início da década de 70, dos Guias Curriculares 
referentes às matérias do núcleo comum, elaborados de acordo com as normas traçadas pela Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação (LDB) n.º 5.692, promulgada no ano de 1971. A primeira preocupação 
da Secretaria foi a de capacitar os professores, fazê-los conhecer o conteúdo, a metodologia, a filosofia, 
da nova proposta; levá-los a discuti-la, a situar a teoria, em estudo, na sua prática diária, para somente 
depois, com os professores já treinados, lançar os “guias” na rede oficial, em caráter facultativo. Mesmo 
sendo facultativo, a acolhida foi geral. Avaliações posteriores revelaram um resultado positivo 
surpreendente. 

A proposta do ciclo básico é boa, pedagogicamente correta, mas, para que a progressão 
continuada venha a representar um avanço, é preciso investir maciçamente na formação do professor e 
em suas condições de trabalho. Do jeito que está sendo aplicada, mais parece uma tentativa de 
mascarar o problema da repetência no País. 

Deve haver articulação entre as diversas instâncias dos poderes federal, estadual e municipal. 
O professor precisa ser ajudado, mas, na seqüência, também se ajudar, somar esforços para que o 
aluno aprenda. É ele, o professor, o responsável para que o bom ensino aconteça. É, pois, necessário 
dar condições a que ele garanta a aprendizagem, para não correr o risco de se lançar no mercado de 
trabalho, nas portas das universidades, estudantes despreparados, analfabetos funcionais.  

 
 

A FALÊNCIA DOS CICLOS NA REDE PÚBLICA 
 
Questionam-se as causas do fracasso do sistema de ciclos, na progressão continuada, em 

funcionamento, na rede estadual de ensino, desde 1998. 
Reflitamos, inicialmente, sobre o enunciado de um de nosso expoente da educação. Paulo 

Freire dizia: “O professor tem deficiências de formação, tem dificuldades. Não é mandando pacotes que 
ele vai se desenvolver bem. É habituá-lo a refletir, a discutir sobre sua prática do dia-a-dia...”  

O sistema de ciclos não foi mais que um pacote, enviado às escolas pelos órgãos centrais. Foi 
implantado sem aviso prévio, sem preparação, sem diálogo. Os professores não foram consultados, não 
foram envolvidos no projeto, pouco sabiam de sua metodologia inovadora e, embora, os ciclos, no plano 
pedagógico, sejam considerados um sistema ideal, não vêm trazendo bons resultados. 

Pacote pronto não funciona, nem para o professor nem para o aluno. Para o professor traz 
desajustes, descontentamentos. Para o aluno, produz desânimo, apatia, repetência. O conhecimento 
historicamente constituído não desperta interesse no aluno, não o faz um agente envolvente da 
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aprendizagem. A escola precisa reconstruir o conhecimento, juntamente com ele; abordar um 
conhecimento atualizado, contextualizado, tendo em vista a resolução dos problemas do cotidiano. O 
aluno, por essa metodologia, passa a ser o vetor que leva à sala de aula o assunto, o tema.  

Um outro aspecto, que deve ser contornado pela escola, diz respeito à freqüência às aulas. A 
nova legislação garante a aprovação do aluno com freqüência de 75% às aulas, durante o ano. O 
cálculo é feito a partir da presença nas aulas de todas as disciplinas e não em cada uma 
individualmente, isto é, ele pode perder todas as aulas, por exemplo, de História e, mesmo assim, 
avançar para a série seguinte. 

Quanto ao professor, sabemos que sua atuação frente ao ensino é decisiva. O ensino depende 
basicamente dele. “O ensino ministrado nas escolas é muito mais o ensino organizado pelos 
professores, por sua forma de pensar, agir, por seu nível intelectual, do que aquele sistematizado pelos 
órgãos centrais”, dizia eu no tópico: “Formação deficiente dificulta a reforma do ensino”. 

É bem verdade que o ensino montado em ciclos pede mais ao professor, em termos de 
organização, de controle, de acompanhamento, para que não se perca no conjunto, na extensão dos 
períodos de estudo. Mas, não importa qual sistema adotado, a atual metodologia requer os mesmos 
passos no processo do ensino-aprendizagem. Requer a observação constante, a avaliação contínua, a 
recuperação paralela, as aulas de reforço, isto é, os mesmos procedimentos adotados para os ciclos. 

O método construtivista é uma exigência da época, que quer um indivíduo pensante, reflexivo, 
apto à pesquisa, interferindo, criticando, criando, inventando. Quer um indivíduo capaz de construir, de 
recriar a cultura. Este método afasta o ranço da escola tradicional, que levava o aluno a decorar, a 
memorizar e não a entender, a concluir. 

Há todo um aparato, uma seqüência de atos pedagógicos que visam recuperar o aluno, 
capacitá-lo, evitando, ao máximo, sua reprovação. Não podemos voltar à cultura da repetência. 
Contudo, não podemos deixar que, ao menos, os objetivos essenciais não sejam alcançados. O aluno 
precisa estar de posse dos conceitos básicos para poder estar apto à continuidade. É importante formar 
competências e habilidades nos alunos e elas não se formam no vazio, precisam de conteúdos para se 
desenvolver. As competências e as habilidades põem ênfase nas operações mentais, como as pessoas 
lidam com as informações, como relacionam os assuntos. O aluno, ao terminar um determinado período 
de estudos, seja ciclos ou séries, deve demonstrar competências básicas prescritas para esse período. 
É preciso, assim, reformular o conceito, que se generalizou, sobre “aprovação automática”. 

Do mesmo modo, não importa em que sistema o aluno estude, ele precisa ser atendido 
individualmente, precisa de uma avaliação individual. É por isso que debatemos o número elevado de 
alunos por classe. A diversidade cultural, repercutindo no nível do conhecimento do aluno, marca as 
escolas e exige um ensino personalizado. As desigualdades, quando não consideradas, acarretam 
evasão e repetência. 

A avaliação da aprendizagem é outro tópico importante a considerar. A Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação (LDB) determina, não importa em que sistema, que a avaliação seja feita no dia-a-
dia da sala de aula, de diversas formas, avaliações continuadas, pela participação dos alunos em aula, 
pela atitude frente ao processo de aprendizagem, sucessivas verificações de assimilação dos 
conteúdos ministrados.  

Percebemos que o ponto capital, para o sucesso do ensino, está visivelmente calcado na 
formação do professor, seguido de suas condições de trabalho. Podemos, ainda, perceber que não 
haverá mudança “se a cabeça do professor também não mudar” (Elba de Sá Barreto). Tem que haver 
mudança de mentalidade. Enquanto as escolas “operarem em condições precárias e com professores 
mal preparados, não há como esperar um resultado alentador” (Demerval Saviani). O salário também 
conta. Um professor bem remunerado tem estímulo e tempo para buscar informações, para se ilustrar, 
se aperfeiçoar e render mais. O que acontece é que os professores, os melhores preparados, evadem-
se do magistério em busca de melhores salários, permanecendo nele, com algumas exceções, os que 
não têm outra opção. 

Embora o sistema de ciclos requeira condições mais aprimoradas para o seu desenvolvimento, 
o seu insucesso, na prática educativa, vem demonstrar o quanto é necessário cuidar melhor da escola, 
investir mais na educação, remover as barreiras, exaustivamente denunciadas, que impedem o 
desenvolvimento de um ensino de qualidade. Se os fatores bloqueadores do ensino não forem 
resolvidos, enfrentados com coragem, sem subterfúgios, tudo leva a crer que não será uma modalidade 
diferente de organização curricular ou de sistema de ensino que virão trazer os resultados esperados. 

Formação deficiente, condições precárias de trabalho e imposição acabaram por inviabilizar um 
sistema promissor do ensino-aprendizagem. 
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A CULTURA DA REPROVAÇÃO ESCOLAR 
 
A preocupação de alguns educadores, na eventual extinção do sistema de ciclos, na 

progressão continuada, recai, principalmente, sobre a volta da repetência indiscriminada. Como 
sabemos, o Brasil detinha recordes de retenção, entre os maiores, da América Latina. Dados da Unesco 
revelaram que tínhamos o maior percentual de repetência na 1.ª série do 1.º grau (54%), superando a 
Colômbia (43,8%), Bolívia (38,4%), Peru (29%), Equador (28,2%) e Paraguai (27,6%). 

O censo educacional de 1996 mostrou que no ensino fundamental, para cada 100 alunos que 
entravam na 1.ª série, 44 repetiam algum ano. A conclusão da 5.ª série era de apenas 56% das 
crianças que ingressavam na 1.ª série. No 2.º grau, a repetência atingia 34% dos alunos da 1.ª série. 

Percebemos que a preocupação desses educadores é procedente. Contudo, a escola de hoje, 
sobrepujando os métodos tradicionais de ensino, é capaz de eliminar essa preocupação. Admite a 
repetência em última instância, como nos casos de imaturidade, quando a criança precisa de um tempo 
maior para compreender conceitos básicos. Nesse ponto, a repetência pode até ser útil ao 
desenvolvimento da criança. Admite ainda a reprovação, quando o aluno não conseguiu adquirir um 
currículo mínimo obrigatório, quando, após um determinado período de estudos, não conseguiu atingir 
nem mesmo os objetivos essenciais, as habilidades básicas para que as outras habilidades, 
hierarquicamente superiores, possam ocorrer. 

O grau de repetência revela o grau de cultura dos diferentes povos, porque repetência é reflexo 
da conjuntura socioeconômico-cultural de um país. No Brasil, além das causas inerentes a essa 
conjuntura, permanecia a arraigada cultura da repetência; repetia-se o aluno supondo melhorar o seu 
conhecimento. Estudos têm demonstrado que ocorre justamente o contrário. Com a repetência, o aluno 
distancia-se de seu grupo, passa a conviver com colegas mais novos e a sentir-se deslocado. Há a 
perda da auto-estima e como conseqüência, no lugar do reforço da aprendizagem, o que se constata é 
a apatia, o desinteresse; ao invés de se desenvolver, estaciona ou regride. 

Vê-se, hoje, a repetência como ponto negativo, revelando deficiência da estrutura pedagógica 
da escola. Ela ocorre, em grande escala, quando o aluno foi pouco estimulado, quando o ensino não foi 
ajustado ao seu ritmo, ao seu perfil, a seus interesses. A escola não conseguiu ensinar este aluno a 
aprender, a transformá-lo em estudante. A escola não ajustou a realidade do fato pedagógico à 
realidade do aluno. Reforço esse tema no próximo assunto: “A Repetência Escolar” e, principalmente, 
no capítulo sobre Educação Especial, o item “Dificuldade de Aprender”. 

Compatibilizando-se à metodologia renovadora, a escola passa a cultivar a filosofia do 
sucesso, a abraçar a idéia de que ela é um lugar de inclusão, não de exclusão. A escola passa a centrar 
seu objetivo na aprendizagem e não no ensino. 

Porém, constatamos, pesarosos, que esses princípios inovadores não alcançam grande parte 
das escolas. Entram em choque com suas condições estruturais e com a formação docente, marcada 
por forte estagnação. 

Na cultura da repetência, era manifesto o método autocrático da avaliação, que deixava ao 
professor uma ampla margem de arbítrio. Julgava-se o desempenho do aluno em função do que o 
próprio professor sabia e que acreditava ter transmitido. Se o aluno assimilara tudo o que fora ensinado, 
fazia jus à nota máxima e zero a quem não aprendera nada. Contudo, o mau uso dos poderes 
conferidos ao professor deflagrou uma reação contra a adoção de padrões apriorísticos de avaliação, 
que pecavam, principalmente, pela subjetividade. Com esse critério, poderia ocorrer que tanto um 
professor benevolente aprovasse a todos, quanto um professor rigoroso, prepotente, reprovasse em 
massa. “Pertencem ao folclore pedagógico os casos de professores que só atribuíam nota máxima a 
quem soubesse tanto quanto, ou até mesmo mais do que eles próprios”. (R. A. Di Dio) 

Ainda hoje, professores há que, continuando presos ao ranço da escola tradicional, não 
superaram o sentido da avaliação centrada no professor, já, há tempos, abolida pela escola. Ainda 
impactados pela escola do passado, temem, com a extinção do sistema de ciclos, a volta massificante 
da reprovação. 

Mas, tudo é uma questão de formação docente. O professor que não evoluiu não vai empregar 
um método salutar, nem na progressão continuada, nem em sistema nenhum. Lutar contra a 
reprovação é, hoje, convicção educacional amadurecida. Os passos pedagógicos apregoados pelo 
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sistema de ciclos, nas mãos de um professor competente, serão bem empregados, seja neste sistema, 
seja em outro qualquer, pois eles não são exclusivos da progressão continuada, mas aplicáveis a 
qualquer sistema. 

A pedagogia renovadora estende o seu olhar para o sucesso do aluno, assinala progressos 
individuais. Coloca o foco da aprendizagem na originalidade e na unicidade do aluno. Chama a atenção 
para a faceta mais importante da avaliação que, em certas circunstâncias, é o potencial do educando, 
preconiza que, no ensino fundamental, a aferição do conhecimento deve ser feita em função das 
aptidões do aluno. 

“Importa pouco, no ensino fundamental, a posição relativa do aluno em seu grupo – avaliação 
normativa – e o grau do desempenho que atingiu. O que sobreleva, a qualquer outra consideração, é o 
fato de ter ele transformado em ato seu potencial. Se as virtualidades do aluno forem realizadas, ele 
deve ser promovido”. (R. A. Di Dio)  

A escola competente não dá mais lugar à reprovação. Ela se estruturando pedagogicamente, 
renovando os seus métodos de ensino, jamais voltará à cultura da repetência. 

Se o sistema de ciclos, na progressão continuada, está provocando desordem na escola, com 
falta de espaço para as recuperações, para as aulas de reforço e com ausências freqüentes, nessas 
atividades, dos professores regentes de classe, lançando-se mão de substitutos; se os professores 
estão encontrando dificuldades em acompanhar devidamente o aluno, nesse período maior de tempo 
que os ciclos impõem, dificuldade, inclusive, de registros fidedignos dos avanços e dos recuos dos 
alunos e se não estão conseguindo obter um resultado satisfatório do rendimento escolar, por que não o 
substituir por um outro regime? 

Os ciclos, na progressão continuada, têm sido marcados, ao longo de sua implantação, por 
insatisfações generalizadas, de escolas, professores, pais, com frisante defasagem entre o conteúdo 
proposto e o grau de aprendizagem dos alunos, gerando, por si só, uma profecia auto-realizadora 
negativa, culminando em nefasto resultado do processo de ensino-aprendizagem.  

 
 

A REPETÊNCIA ESCOLAR 
 

A repetência escolar gera o atraso na escola, representando um sério problema da educação. 
A repetência tem mais impacto na queda do rendimento escolar do que os fatores socioeconômicos. 
Aluno fora da faixa etária da série que cursa estaciona ou regride, comprovam as avaliações. 

Os alunos com defasagem idade/série rebaixam a auto-estima, o conceito que têm de si 
mesmos, comprometendo a aprendizagem. A criança, à medida que fica com mais idade, vai mudando 
o comportamento, diferenciando-se das demais que estão na mesma sala. 

No processo de ensino-aprendizagem, além da cognição, é preciso levar em conta o 
desenvolvimento do corpo e das emoções, que podem, inclusive, bloquear a aprendizagem, levar em 
conta as fases específicas do desenvolvimento mental. Crianças de idades diferentes aprendem 
diferentemente, as mais novas não alcançam, por exemplo, a abstração, o raciocínio hipotético.  

O que se constata é que os ciclos, na progressão continuada, criados para evitar a repetência, 
não foram, ainda, devidamente implementados. A lógica da programação dos trabalhos continua a 
mesma; a reorganização curricular, que os ciclos supõem, continua praticamente a mesma; muitas 
escolas ainda não a introduziram. A forma pela qual o conhecimento é transmitido e articulado entre as 
matérias não pode deixar de ser considerado pelo professor. É uma visão que o sistema de ciclos 
impõe a quem ensina. 

Alunos, que repetem com freqüência o ano, carregam o estigma da inferioridade, acabando por 
levá-lo a uma situação de exclusão social. Na aprendizagem não se pode deixar de considerar o 
ambiente em que o aluno vive. Segundo o relatório do Sistema Nacional de Avaliação da Educação 
Básica (Saeb) de 2001, divulgado em dezembro de 2002, os alunos das escolas rurais têm 
desempenho inferior aos das urbanas, fato tido como dificuldade de acesso a uma maior variedade de 
bens culturais, assim como de ter pais analfabetos sou semi-analfabetos.  

O professor, antes de reprovar o aluno, deve considerar as diferentes variáveis e optar, 
preferentemente, por uma mudança de metodologia, por diferentes abordagens do conhecimento, 
descobrindo no educando suas tendências, suas aptidões. Considerar o perfil do aluno, visto que alunos 
de origens e formações diferentes têm, conseqüentemente, reações diferentes. Experiência de vida e 
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amadurecimento pessoal contam muito na assimilação dos conteúdos das disciplinas do currículo. A 
repetência acaba tirando o pobre da escola. 

O professor deve, também, reformular-se quanto ao sentido de erro. 
Deve entender que a tentativa de acertar e errar, muitas vezes, é a essência do processo de 

aprendizagem. Não ver o erro como falha, não repreendê-lo de tal forma que acaba por desanimar o 
aluno. Deve, sim, ser visto como oportunidade de identificar necessidades de reforço. Ninguém 
aprende, ninguém cresce, sem nunca errar; o erro é trampolim para uma maior elucidação do assunto, 
para se atingir uma aprendizagem mais plena. 

São vários os fatores que permitem ao professor avaliar com rigor a evolução da 
aprendizagem, que é específica em cada aluno. São várias as possibilidades de levá-lo à 
aprendizagem, evitando a sua repetência escolar.  

 
 

PROGRESSÃO CONTINUADA COM AVALIAÇÕES ANUAIS 
 

Lendo o jornal do dia 29 de outubro de 2002, deparei-me com um pronunciamento do sr. 
Secretário da Educação de São Paulo, Gabriel Chalita, anunciando medidas para aprimorar a 
progressão continuada, amenizando a polêmica criada em torno dos ciclos. O sistema que permite a 
repetência apenas no fim dos ciclos será, agora, avaliado anualmente, com o propósito, não de 
reprovação, e, sim, identificar eventuais problemas de aprendizagem. Diz Chalita: “Na verdade, o 
conceito da progressão continuada é avaliar durante todo o ano. O problema é que os professores não 
estão preparados para isso. As avaliações podem ser feitas de vários modos: pelas artes, por trabalhos 
em grupo, por projetos”. 

A Secretaria, despertando-se para o problema da deficiência docente, vai promover a 
capacitação dos professores, “treiná-los melhor para a progressão continuada”. Acrescenta o secretário: 
“Acredito que vamos chegar a um ponto que o Saresp será dispensável” e garante que o Saresp não 
será mais usado para reprovar alunos, mesmo no fim dos ciclos. “A repetência será uma decisão dos 
conselhos de classe”. 

A Secretaria pretende reestruturar a prova, deixando-a mais parecida ao Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem), que mede habilidades e competências, sem divisão por disciplinas. Ainda, o 
resultado que antes era dado por amostragem, agora será individual, podendo identificar se uma escola 
específica está com problemas para alfabetizar e enquadrá-la na lista das que serão capacitadas. 

 
 

SISTEMA DE CICLOS E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
 

Dissemos anteriormente que os ciclos, na progressão continuada, são considerados, no plano 
pedagógico, um sistema ideal. Eles abrangem aspectos importantes do ensino-aprendizagem. Mas, 
esse ideal foi lançado numa rede enfraquecida, desigual e um grande furo parece estar arremessando-o 
por terra. 

Como entender esse sistema tido como ideal, produzindo, na prática, resultados tão 
insatisfatórios? 

Ele se baseia no pressuposto de que o processo de aprendizagem se dá de maneira evolutiva, 
individualizada e não pode ser segmentado em séries. Nele o ritmo do aluno é respeitado e ele aprende 
de acordo com as fases específicas do seu desenvolvimento mental, Foram criados dois ciclos no 
ensino fundamental, com a idéia de dar a cada aluno a oportunidade para se desenvolver no seu ritmo. 

O aluno é avaliado de acordo com sua capacidade e os conteúdos são dados continuadamente 
e não por série. A avaliação, em certo aspecto, mudou. As provas são substituídas por outros métodos, 
que não excluem a avaliação da aprendizagem. Os alunos não têm seu aproveitamento avaliado 
através de provas periódicas, com notas. Não há mais o “calendário oficial” das provas, mas há a 
observação contínua, sucessivas verificações do conteúdo assimilado, a recuperação  

paralela, as aulas de reforço e a recuperação do período de férias. 
A avaliação, contudo, foi mal compreendida. O professor, ou por estar arraigado no sistema de 

notas, ou por não saber aplicar essa pedagogia inovadora, não conseguiu levar a bom termo esse novo 
programa. Note-se, também, a dificuldade de se aplicar a avaliação individualizada em classes lotadas. 
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Esses fatores acabaram por desvirtuar a avaliação processual e o ciclo passou a ser entendido, na 
prática, como promoção automática. 

O que parecia, na teoria, um sistema perfeito, na prática, ao que tudo indica, está se revelando 
desastroso, representando uma escola que diploma, mas não ensina. Os alunos não conseguem 
absorver o conteúdo curricular mínimo obrigatório. 

Um tópico importante no processo ensino-aprendizagem e confuso, ainda para uma boa parte 
dos professores, é a avaliação. Comumente ela é confundida com medida educativa e a avaliação é um 
processo mais amplo que medida. Enquanto medida, restringe-se ao aspecto quantitativo; avaliação 
aplica-se tanto aos aspectos quantitativos como qualitativos de desenvolvimento. A escola não pode 
preocupar-se exclusivamente com notas. Deve focalizar, na avaliação, os aspectos conceituais, 
procedimentais e atitudinais. 

A avaliação deve verificar até que ponto os objetivos propostos estão sento atingidos e em três 
áreas classificam-se esses objetivos: conhecimentos, habilidades e atitudes. O processo de avaliação 
deve abranger as três categorias. Os aspectos qualitativos deverão preponderar sobre os quantitativos 
e maior ênfase deve ser dada à avaliação das habilidades, no uso das aprendizagens adquiridas. 

Toda aprendizagem deve partir de uma avaliação diagnóstica, quando se assegura que se 
pode partir de um determinado ponto. Estabelecendo onde se quer chegar, precisa-se de onde se deve 
partir. 

Um outro aspecto importante da avaliação é a ênfase que se deve dar à participação ativa do 
aluno. Quando o sentido de melhorar provém do próprio aluno, como resultado de suas percepções, ele 
tem melhores condições para aperfeiçoar-se do que se alguém lhe diz que deve melhorar. Um meio 
eficiente de ajudar o aluno a pensar sobre si mesmo é criar condições para que ele analise seus 
próprios trabalhos. 

A avaliação de si mesmo – a auto-avaliação – deve ser aprendida.  
Requer orientação segura e sistemática; o aluno não pode ser deixado aos seus próprios 

recursos, ao contrário, deve ser supervisionado durante a aprendizagem. 
O importante em educação é ajustar a realidade do fato pedagógico à realidade dos alunos. 

Alunos diferentes não aprendem igual. Ritmos, perfis e interesses diferentes, são considerados, 
individualizando o atendimento em alguns momentos. O foco central da avaliação é o aluno em si 
mesmo, em suas potencialidades. No ensino fundamental, a aferição deve ser feita, especialmente, em 
função das aptidões da criança. 

Tenho notado, em contato com a escola, através de cursos e palestras, o quanto ela falha e se 
desencontra pela ausência da avaliação diagnóstica e pela má aplicação da avaliação formativa, que é 
a avaliação de acompanhamento, avaliação processual. 

Lavemos os olhos, como dizia Darcy Ribeiro, percebamos a distância que existe entre a escola 
particular e a escola pública! Onde reside a causa? Ou melhor, onde residem as causas? Chega um 
momento que não adianta mais racionalizar sobre o óbvio. Os diagnósticos são concludentes. Todos 
sabem da doença, só faltam remédios para ela. 

Continuarei a ilustrar as escolas, a apontar entrechoques, esperando que outros se juntem à 
causa da educação popular; esperando que surjam políticos com amor mais sincero ao povo brasileiro, 
que façam valer seus mandatos se voltando às questões sociais. 

A violência anda solta e a refrearemos bem menos pela coação que pela prevenção; a 
violência está intimamente ligada aos fatores alarmantes da desigualdade social. Ao exclamar piedade, 
Senhor, para o nosso Brasil!, lembro o grande pensador francês Voltaire, do século XVIII, quando dizia: 
“O poder corrompe. O poder absoluto corrompe absolutamente!” 

 
 

SISTEMA DE CICLOS E PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
 
Tem-se, hoje, que o fracasso do aluno decorre da ausência de um equacionamento entre 

identidade cultural e itinerário educativo. A escola tradicional não se preocupava com a origem do aluno, 
com o seu meio de vida e mantinha uma relação de conteúdo autoritário, um critério de avaliação rígido, 
limitado. Agora, o professor tem que apostar na capacidade de ousadia, de invenção do aluno, apoiar-
se em seu potencial, tornando a avaliação um ponto que não pode ser fechado. 

Como na pedagogia do educador francês Freinet, a concepção é de que o aluno não vai à 
escola para tirar notas, vai para aprender, para crescer, para se desenvolver. A avaliação do aluno deve 
ser individual, apoiada em suas aptidões. Anísio Teixeira já pregava, nos anos idos de 50, o ensino 
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individualizado e conseqüente avaliação individualizada; o aluno sendo avaliado de acordo com sua 
capacidade, ajudando a afastar a repetência. 

No sistema de ciclos, adotado no Estado de São Paulo e em outros Estados, no ensino 
fundamental, o aluno não tem seu aproveitamento avaliado através de provas periódicas, com notas, 
que, totalizadas no final de cada ano letivo, determinariam sua promoção ou sua retenção. Não há mais 
o calendário oficial de provas, mas ele não exclui a avaliação do aproveitamento do aluno. 

Segundo o que dispõe a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), a avaliação deve ser 
feita no dia-a-dia da aprendizagem, utilizando-se das mais variadas formas: participação em aula, 
atitude do aluno frente a aprendizagem, freqüentes verificações e anotações da assimilação dos 
conteúdos... A avaliação deve incorporar, à educação formal, a experiência de vida trazida pelo aluno 
de seu universo familiar, social e de trabalho, o seu amadurecimento pessoal. As disciplinas devem 
estar integradas, ajustadas a um currículo flexível. A escola estabelece uma relação pedagógica de 
interação, de dar espaço para o outro e de respeitar o conhecimento do outro. 

Avaliar é diagnosticar o desenvolvimento do aluno ao invés de julgar. A principal função do 
processo de avaliação não é dar uma nota, mas aperfeiçoar as situações da aprendizagem e do 
currículo como um todo. É verificar se o aluno está aprendendo, se a proposta pedagógica está dando 
resultado, se a aprendizagem está no caminho certo. 

Conhecer as medidas educativas ajudam a entender o processo de avaliação e o melhor meio 
de contemplá-lo. Vejamos, sucintamente, sua evolução através dos tempos. 

No passado, não tão distante, os professores tentavam julgar o desempenho do aluno em 
função do que eles próprios sabiam e do que julgavam ter transmitido. As notas variavam de zero a 10 e 
se regulavam pelos acertos e pelos erros. Esse era o chamado método autocrático de avaliação – 
avaliação centrada no professor – que deixava ao mestre uma ampla margem de arbítrio. Na evolução 
do processo, passou-se a reagir contra a adoção de padrões apriorísticos de avaliações, especialmente 
pelo teor de subjetividade. Não competia ao professor estabelecer de antemão o que o aluno devia 
saber. Pelo arbítrio, um professor benevolente podia aprovar a todos e um professor rigoroso reprovar 
em massa.  

Avançando no processo, contra a avaliação autocrática, surgiu a avaliação normativa – 
baseada no grupo de alunos. A referência não era mais a sapiência do professor, mas o aproveitamento 
médio da classe. Se todos os alunos apresentassem rendimento baixo, não seria justo reprovar a todos. 
Ter-se-ia que indagar as causas desse resultado. Passou-se a questionar o potencial dos educandos, 
as condições ambientais, condições de vida, deficiências das aulas, falta de confiabilidade das provas e 
outros, o que já era um grande avanço. A avaliação normativa permite saber em que posto de percentil 
se encontra determinado estudante, ou seja, a sua classificação no grupo.  

A teoria clássica da medida surgiu do interesse em medir aptidões dos indivíduos. Buscaram-
se medidas capazes de discriminar entre indivíduos dotados de maior aptidão. O grau de aptidão de 
cada um era estabelecido em função do grupo, através das provas de desempenho. Mas, em 
determinadas situações, o interesse do avaliador consistia em estabelecer se cada indivíduo alcançou 
um conjunto específico de objetivos. Neste caso, ele não seria comparado com seu grupo, mas referido 
a um critério (um padrão de desempenho previamente especificado). 

Da medida centrada no professor, evolui-se para a medida normativa, concebida como 
discriminatória dos diferentes indivíduos, chegando-se à medida baseada em critérios. Esta preocupa-
se com a seqüência e individualização da instrução que surgem das unidades e módulos progressivos. 
Concluiu-se que a norma incentiva a rivalidade e compromete o autoconceito de alunos de baixo 
desempenho e passou-se a se preocupar com o rendimento mínimo.  

Para a medida baseada em critério, uma vez estabelecidos os objetivos essenciais, em termos 
de comportamento, cumpre verificar se o aluno atingiu as metas prefixadas. Sua posição relativa ao 
grupo seria questão secundária. O aluno é avaliado por um conjunto específico de objetivos. Seus 
princípios são usados em programas de instrução individualizada, instrução programada.  

A avaliação baseada em critério é importante porque ressalta a necessidade de um rendimento 
mínimo. Exigência que requer o desenvolvimento das habilidades básicas essenciais, adquiridas antes 
das habilidades hierárquicas superiores. 

Todas essas medidas educacionais são de importância e cada uma terá valor maior, 
dependendo do momento da aprendizagem e do objetivo a que se propõe. As várias abordagens não se 
excluem, antes se completam. Contudo, o professor, seja qual for a medida a tomar, não pode esquecer 
que a parte mais importante, em determinadas circunstâncias, é o potencial do aluno. O professor, 
conforme o momento, avalia o desempenho, as diferenças individuais, a classificação hierárquica e o 
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potencial do aluno. Acima da norma ou do critério, o foco central da avaliação é o aluno em sua 
especificidade. Propõe-se que na educação fundamental a aferição do conhecimento deve ser feita em 
função das aptidões da criança. Nesse grau de ensino, a posição do aluno em seu grupo, o grau de 
desempenho que atingiu não é tão importante. O fato de ele estar se realizando potencialmente é que 
deve ser considerado.  

A norma, o critério e o potencial são componentes da avaliação, conforme as circunstâncias, 
um dos componentes reveste-se de maior relevância. A finalidade a que a aprendizagem se destina é 
que vai dizer, em cada caso, qual dessas medidas devem ter maior peso. 

 
 

ASPECTOS DA AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
 

Tem-se, hoje, que o fracasso do aluno decorre da ausência de um equacionamento entre 
identidade cultural e itinerário educativo. A escola tradicional não se preocupava com a origem do aluno, 
com o seu meio de vida e mantinha uma relação de conteúdo autoritário, um critério de avaliação rígido, 
limitado. Agora, o professor tem que apostar na capacidade de ousadia, de invenção do aluno, apoiar-
se em seu potencial, tornando a avaliação um ponto que não pode ser fechado. 

Como na pedagogia do educador francês Freinet, a concepção é de que o aluno não vai à 
escola para tirar notas, vai para aprender, para crescer, para se desenvolver. A avaliação do aluno deve 
ser individual, apoiada em suas aptidões. Anísio Teixeira já pregava, nos anos idos de 50, o ensino 
individualizado e conseqüente avaliação individualizada; o aluno sendo avaliado de acordo com sua 
capacidade, ajudando a afastar a repetência. 

No sistema de ciclos, adotado no Estado de São Paulo e em outros Estados, no ensino 
fundamental, o aluno não tem seu aproveitamento avaliado através de provas periódicas, com notas, 
que, totalizadas no final de cada ano letivo, determinariam sua promoção ou sua retenção. Não há mais 
o calendário oficial de provas, mas ele não exclui a avaliação do aproveitamento do aluno. 

Segundo o que dispõe a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), a avaliação deve ser 
feita no dia-a-dia da aprendizagem, utilizando-se das mais variadas formas: participação em aula, 
atitude do aluno frente a aprendizagem, freqüentes verificações e anotações da assimilação dos 
conteúdos... A avaliação deve incorporar, à educação formal, a experiência de vida trazida pelo aluno 
de seu universo familiar, social e de trabalho, o seu amadurecimento pessoal. As disciplinas devem 
estar integradas, ajustadas a um currículo flexível. A escola estabelece uma relação pedagógica de 
interação, de dar espaço para o outro e de respeitar o conhecimento do outro. 

Avaliar é diagnosticar o desenvolvimento do aluno ao invés de julgar. A principal função do 
processo de avaliação não é dar uma nota, mas aperfeiçoar as situações da aprendizagem e do 
currículo como um todo. É verificar se o aluno está aprendendo, se a proposta pedagógica está dando 
resultado, se a aprendizagem está no caminho certo. 

Conhecer as medidas educativas ajudam a entender o processo de avaliação e o melhor meio 
de contemplá-lo. Vejamos, sucintamente, sua evolução através dos tempos. 

No passado, não tão distante, os professores tentavam julgar o desempenho do aluno em 
função do que eles próprios sabiam e do que julgavam ter transmitido. As notas variavam de zero a 10 e 
se regulavam pelos acertos e pelos erros. Esse era o chamado método autocrático de avaliação – 
avaliação centrada no professor – que deixava ao mestre uma ampla margem de arbítrio. Na evolução 
do processo, passou-se a reagir contra a adoção de padrões apriorísticos de avaliações, especialmente 
pelo teor de subjetividade. Não competia ao professor estabelecer de antemão o que o aluno devia 
saber. Pelo arbítrio, um professor benevolente podia aprovar a todos e um professor rigoroso reprovar 
em massa.  

Avançando no processo, contra a avaliação autocrática, surgiu a avaliação normativa – 
baseada no grupo de alunos. A referência não era mais a sapiência do professor, mas o aproveitamento 
médio da classe. Se todos os alunos apresentassem rendimento baixo, não seria justo reprovar a todos. 
Ter-se-ia que indagar as causas desse resultado. Passou-se a questionar o potencial dos educandos, 
as condições ambientais, condições de vida, deficiências das aulas, falta de confiabilidade das provas e 
outros, o que já era um grande avanço. A avaliação normativa permite saber em que posto de percentil 
se encontra determinado estudante, ou seja, a sua classificação no grupo.  

A teoria clássica da medida surgiu do interesse em medir aptidões dos indivíduos. Buscaram-
se medidas capazes de discriminar entre indivíduos dotados de maior aptidão. O grau de aptidão de 
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cada um era estabelecido em função do grupo, através das provas de desempenho. Mas, em 
determinadas situações, o interesse do avaliador consistia em estabelecer se cada indivíduo alcançou 
um conjunto específico de objetivos. Neste caso, ele não seria comparado com seu grupo, mas referido 
a um critério (um padrão de desempenho previamente especificado). 

Da medida centrada no professor, evolui-se para a medida normativa, concebida como 
discriminatória dos diferentes indivíduos, chegando-se à medida baseada em critérios. Esta preocupa-
se com a seqüência e individualização da instrução que surgem das unidades e módulos progressivos. 
Concluiu-se que a norma incentiva a rivalidade e compromete o autoconceito de alunos de baixo 
desempenho e passou-se a se preocupar com o rendimento mínimo.  

Para a medida baseada em critério, uma vez estabelecidos os objetivos essenciais, cumpre 
verificar se o aluno atingiu as metas prefixadas. Sua posição relativa ao grupo seria questão secundária. 
O aluno é avaliado por um conjunto específico de objetivos. Seus princípios são usados em programas 
de instrução individualizada, instrução programada.  

A avaliação baseada em critério é importante porque ressalta a necessidade de um rendimento 
mínimo. Exigência que requer o desenvolvimento das habilidades básicas essenciais, adquiridas antes 
das habilidades hierárquicas superiores. 

Todas essas medidas educacionais são de importância e cada uma terá valor maior, 
dependendo do momento da aprendizagem e do objetivo a que se propõe. As várias abordagens não se 
excluem, antes se completam. Contudo, o professor, seja qual for a medida a tomar, não pode esquecer 
que a parte mais importante, em determinadas circunstâncias, é o potencial do aluno. O professor, 
conforme o momento, avalia o desempenho, as diferenças individuais, a classificação hierárquica e o 
potencial do aluno. Acima da norma ou do critério, o foco central da avaliação é o aluno em sua 
especificidade. Propõe-se que na educação fundamental a aferição do conhecimento deve ser 
feita em função das aptidões da criança. Nesse grau de ensino, a posição do aluno em seu grupo, o 
grau de desempenho que atingiu não são tão importantes. O fato de ele estar se realizando 
potencialmente é que deve ser considerado.  

A norma, o critério e o potencial são componentes da avaliação, conforme as circunstâncias, 
um dos componentes reveste-se de maior relevância. A finalidade a que a aprendizagem se destina é 
que vai dizer, em cada caso, qual dessas medidas deve ter maior peso.  

 
 

ATIVIDADES EXTRACLASSES E EXTRA-ESCOLARES, INCLUÍDAS NO 
SISTEMA DE AVALIAÇÃO ESCOLAR 

 
O aluno é o vetor que traz para a escola o assunto, o tema. Analisa-se o conhecimento à luz de 

quem aprende e não de quem ensina. Quanto à ação, tira-se o foco do professor e passa-se para o 
aluno. Aprende quem faz e não quem ouve. A diferença está entre professor que faz e professor que 
manda fazer. 

Levar o aluno a agir facilita o desenvolvimento do método construtivista. Ademais, a ação 
confere ao homem a superação de si mesmo. Ele é compelido a agir, é de sua natureza. Mesmo 
sabendo-se mortal, mesmo sabendo-se um peregrino que transita, temporariamente, por esse mundo, 
não sabe por qual elan extraordinário é impulsionado a agir, a se estruturar, a deixar, na passagem, a 
sua contribuição. 

A preocupação com a educação integral do aluno tem ensejado atividades extraclasses, 
atividades que saiam do discurso da sala de aula e se materializam em ações. O professor deve 
pesquisar processos educacionais diferenciados, perceber que educação não se confina a espaços 
escolares tradicionais. Levar os alunos a observações locais, em diferentes pontos da cidade, ou de 
outras localidades, além de favorecer o desenvolvimento de habilidades de pensar, de associar causa e 
efeito, de tomar decisões, propicia vivenciar o companheirismo, a compreensão, o respeito. Vai tornar a 
teoria mais perto da realidade, quebrar a distância entre conhecimento e vida, facilitar a comunicação. 

Atividades organizadas fora da sala de aula complementam o trabalho do professor. Não é 
recreação, as visitas têm objetivos determinados, num momento do currículo. Os caminhos para a 
aprendizagem são amplos, os estímulos diversificados, tendo sempre que se ressaltar as 
potencialidades anunciadas pelo aluno.  

A escola deve, também, considerar as atividades extra-escolares, como a formação por alunos 
de um coral, de um torneio de vôlei na comunidade etc. e anexá-las às atividades curriculares. Não é só 
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em sala de aula que se aprende. A escola dedica-se, sob as mais diversas formas, a um processo 
humano de crescimento, de conscientização dos valores perenes da alma, do significado maior da vida. 
Numa de suas últimas palestras, Darcy Ribeiro perguntava: “Será que se perdeu o sentido real do 
processo educativo, confundido com ensino?”  

Todos os momentos do processo educativo devem passar pelo processo de avaliação, sejam 
os desenvolvidos em sala de aula ou fora dela. O professor precisa avaliar como educador e não como 
um comunicador de informações, interessar-se pelos alunos enquanto pessoas, valorizando suas 
atitudes e responsabilidade. A cada tópico, deve o professor ter conhecimento do grau de assimilação 
do conteúdo e dos comportamentos esperados, abrangendo, simultaneamente, informação e formação. 
Deve considerar a avaliação como parte integrante do processo de aprendizagem, como trabalho 
contínuo e sistematizado e não, simplesmente, um aspecto final da aprendizagem. Assim, por exemplo, 
quando um professor procura, em aula, verificar os alunos que estão com dificuldade de aprender e 
exatamente em que encontram dificuldade, está realizando avaliações. Quando um professor se 
preocupa, numa excursão, em descobrir se seus alunos estão se comunicando, comportando-se de 
forma independente e responsável, está pensando em avaliação. 

A avaliação da aprendizagem é um problema que preocupa o professor em seu trabalho diário: 
a todo momento ele depara com a necessidade de avaliar. A avaliação consiste na constatação da 
situação do aluno e do próprio professor em relação ao plano proposto e deve abranger conhecimentos, 
habilidades e atitudes. Um aspecto fundamental da avaliação é a coleta de dados para o 
replanejamento do trabalho. Ela consiste num diagnóstico do desenvolvimento do aluno, possibilitando 
planejar um trabalho sobre dados reais, levando ao aperfeiçoamento das situações da aprendizagem e 
do currículo como um todo. Uma vez diagnosticada a situação, torna-se possível modificá-la de acordo 
com as necessidades detectadas. Ela é, pois, colocada numa perspectiva de diagnóstico e prognóstico. 
Essa proposição difere daquela em que a avaliação é um momento especial do ano letivo e cujos 
resultados são esperados para serem utilizados unicamente nas decisões de promoção ou retenção dos 
alunos ou reagrupamento de classes. 

Por outro lado, a avaliação é, também, instrumento importante da integração do aluno no 
processo de aprendizagem, na medida em que este dela participa ativa e conscientemente, através de 
um sistema trabalhado de auto-avaliação. 

A avaliação é um capítulo importante, essencial, no processo ensino-aprendizagem, se mal 
compreendida, portanto, mal aplicada, os resultados serão desastrosos. Comumente, a escola utiliza-a 
num processo de medida, aferindo apenas conhecimento. 

Reforço os conceitos já mencionados. Avaliar é diagnosticar o desenvolvimento do aluno, ao 
invés de julgar. Enquanto medida restringe ao aspecto quantitativo; avaliação aplica-se tanto aos 
aspectos quantitativos como qualitativos do desenvolvimento. Deve focalizar especialmente aspectos do 
desenvolvimento como: relacionamento social, interesses, sentimentos em relação a si mesmo e em 
relação aos outros, processo de trabalho... 

As atividades extraclasses, extra-escolares favorecem a educação integral, auxiliam o 
desenvolvimento dos aspectos comportamentais na formação de valores, ao mesmo tempo que 
trabalham habilidades e competências.  

 
 

ESCOLA E FORMAÇÃO DE VALORES, POR SUA EDUCAÇÃO INTEGRAL 
 
Tem-se hoje que a evolução humana é basicamente cultural. O fator genético permite posturas 

biológicas iguais, mas só é possível alterar o futuro de uma criança investindo em sua educação. 
Segundo estudos do Genoma, tudo o que somos tem razão genética, porém, costumes, características 
de vida são incorporados a partir de uma herança cultural local. 

Educação é um processo constante de renovação. Educador é a pessoa compromissada com 
o outro. Para se achegar ao outro e ajudá-lo, deve inserir-se num mundo que exige atualização 
constante, revisão sucessiva de métodos e técnicas. Ele tem a função da pesquisa, da reflexão 
contínua sobre sua prática pedagógica do dia-a-dia, colocando-a a serviço da exigência atual. 

O ensino escolar não pode estar desvinculado do que acontece no mundo. O mundo ficou 
muito complexo e tem, com razão, intimidado o professor. Transformar a escola é uma grande 
revolução. O professor, em geral, tem deficiência de formação, tem dificuldade para adequar o 
programa à realidade vivida pelos alunos, e fica, assim, preso ao livro didático. Ele é um profissional 
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gravemente injustiçado, desvalorizado. Aviltantes salários forçam-no a uma sobrecarga de trabalho, 
roubando-lhe tempo precioso à sua reciclagem. O próprio MEC revela que baixos salários, falta de infra-
estrutura das escolas e baixa qualidade de vida constroem o quadro de fracasso escolar que se vê hoje. 

Johan H. Pestalozzi (1740-1827), um clássico da Pedagogia e considerado o pai da educação 
integral, dizia: “O amor é o instrumento da educação”. É esse amor que inspira o professor, que o leva a 
sublimar sua função, caminhando em correspondência ao pensamento: “Mesmo correndo entre pedras, 
as águas cumprem sua missão. As árvores plantadas são testemunhas disso”. 

Recentes pesquisas têm mostrado que a grande maioria das escolas vem-se negligenciando 
da parte formativa do aluno, com reflexos negativos no comportamento social. A escola tornou-se uma 
entidade repetitiva de informação, sem priorizar a educação integral, nos aspectos: cognitivo, afetivo, 
psicomotor. A educação integral engloba comportamento e conhecimento. A construção do 
conhecimento, o desenvolvimento das habilidades, devem processar-se paralelamente à formação do 
educando. Formação das capacidades cognitivas de caráter geral e formação de valores, de ordem 
ética, moral e religiosa. 

A abordagem holística do homem é hoje prioritária em todos os setores. No diagnóstico da 
doença, examinam-se componentes genéticos, emocionais e ambientais. Saber ler, escrever, contar, 
raciocinar, é pouco, tem que haver a cultura mais profunda da alma, do sonho, da criatividade. 

A escola precisa repensar sua atuação e, num processo de reeducação, tornar-se uma unidade 
formadora de caráter, de cidadania. 

Cidadania não é ensinada como uma disciplina, ela se aprende na vivência, na convivência. É 
um exercício que se conquista na exigência da ética, da justiça. É o respeito que se tem pelo outro, por 
sua identidade, pelos bens alheios, pelo patrimônio coletivo, pelo sentido de igualdade de condições. 
Implica em comportamento responsável, em noção de limite, dentro do preceito de que o direito de cada 
um termina onde começa o do outro. Já dizia Rui Barbosa: “Educa-se muito mais pelo exemplo que pela 
doutrina”. 

Estamos vivendo uma sociedade violenta, individualista, arbitrária.  
Formam-se grupos oportunistas, que não têm outra finalidade senão a de se promover e a de 

tirar proveito do outro. O outro só existe como elemento de conveniência. Uma sociedade onde os fins 
justificam meios ilícitos, desumanos, onde Deus é uma presença vaga, indefinida, distante. Uma 
sociedade sem luz, sem fé. 

É, principalmente, neste quadro social que se pensou na volta do ensino religioso como 
obrigatório, não mais como facultativo, conforme reza a Constituição. 

Por tudo isso, começa haver uma preocupação de educadores de que valores sociais, como 
amizade, amor, solidariedade, cooperação, lealdade... devam fazer parte dos currículos escolares. 
Montam projetos que vêm de encontro a estes valores, projetos que abordam, conforme ensinam os 
Parâmetros Curriculares Nacionais, currículos transversais. Permeiam a educação com temas 
transversais, como política, sociedade, sexualidade, droga, ética, cidadania e outros. 

São temas tratados não como disciplina específica, mas como um espaço a ser discutido em 
sala de aula, por um componente ou por vários. Dependendo da abrangência do tema, projetam 
atividades interdisciplinares, como um leque de assuntos ofertados. Cada disciplina encontrará um 
conteúdo correspondente.  

É a escola exercendo sua função social na orientação dos jovens, na formação de uma 
sociedade mais humana, mais ordeira, criando vínculos de inter-relações humanas.  

Até recentemente, o grande objetivo da escola era preparar o aluno para o futuro. Hoje, o 
grande intento é prepará-lo para o presente, para a resolução de seus problemas imediatos, de suas 
necessidades atuais. Preocupa-se com sua inserção em uma sociedade produtiva, ética, solidária, 
capaz de ajudá-lo, de maneira saudável, a se realizar. A escola faz uma ponte, ligando a percepção do 
aluno entre o que aprendeu e a vida. Ele se apodera do saber e aplica-o à vida do dia-a-dia, vivencia na 
escola comportamentos salutares e os desenvolve na comunidade, na sua vida social. A aprendizagem 
vai se processando a partir de seu próprio interesse e das condições ambientais que o cercam. 

A escola trabalha o presente, ousa, alça vôos, para alcançar o futuro. Busca integrar-se no 
conceito apregoado pelo consultor americano Michael Hammer: “O segredo do sucesso não é prever o 
futuro. É preparar-se para um futuro que não pode ser previsto”. 

Para tanto, diferentemente do passado, o aluno não consome, mas produz o conhecimento e, 
assim, como o professor, torna-se um pesquisador permanente, um observador zeloso das relações 
interpessoais. 
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AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: CONCEITUAÇÃO 
 

Através dos assuntos abordados anteriormente a este, sobre a formação de ciclos e atividades 
extraclasses, citei tópicos importantes do processo de avaliação da aprendizagem. 

Ministrei cursos para professores e especialistas da educação do ensino básico, sobre diversos 
temas pedagógicos, entre eles a “Avaliação da Aprendizagem. Ao final de cada encontro, levantava, 
com o grupo, os aspectos principais da matéria tratada, fazendo, com ele, uma síntese dos assuntos do 
dia. 

No término do curso “Avaliação da Aprendizagem”, reuni as conclusões, ordenei-as, coloquei-
as, didaticamente, em forma de versos, uma maneira de apresentar o tema em formato prazeroso e que 
foi acolhido com muito agrado pelos participantes. Enfoquei os aspectos importantes do processo de 
“Avaliação da Aprendizagem”, subdividindo-os em quatro itens: Conceituação, Aspectos do 
Desenvolvimento, Momentos da Avaliação e Medidas Educativas. Inicio com o primeiro item, 
Conceituação. 

 

C O N C E I T U A Ç Ã O 
 

Há um tópico que me comove, 

Tem o peso da argila, do barro, 

É a estrutura que remove, 

Conduz o ensino de modo claro. 

 

É a avaliação da aprendizagem, 

Uma teoria muito cortejada, 

Rica em conceito e humana abordagem, 

Mas, sofrivelmente realizada! 

 

“Hoje sou centro de sua atenção, 

Digo-me injustiçada, aleijada, 

Clamo-lhe à reta compreensão, 

Para não continuar desvirtuada. 

 

Põem-me roupagem autoritária, 

Colocam-me rédeas de feitor, 

Usam-me em medida arbitrária, 

Postulado de mau promotor. 

 

Sou aversa a essas insígnias, 

Em vez de temor, quero harmonia, 

Medo, pavor, são como ignomínias, 

Crescer é minha filosofia. 
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Sou um rico processo contínuo, 

Não só um ponto determinado, 

No estímulo, tenho ato profícuo, 

Deixo o aluno entusiasmado. 

 

Promover o sucesso é meu lema, 

Fazer o ser se desenvolver, 

Se ver, conhecer-se a si mesmo, 

São fins que não posso suspender. 

 

Sou processo de investigação, 

Currículo ajustado ao momento, 

Mais formação que mensuração, 

Com o sociocultural no implemento. 

 

Entram em jogo, neste processo, 

Aquele que ensina e o que aprende, 

Conjunto de relações impresso, 

Onde a família, também, se empreende. 

 

Ao elaborar seu planejamento, 

Não pense apenas no aluno médio, 

Expanda a visão, o sentimento, 

A escola pro fraco é seu remédio. 

Mantenha expectativa melhor, 

Em relação ao aluno pobre, 

Que alcançará resultado maior, 

Se o mestre de esperança lhe cobre. 

 

Um programa refletindo a escola, 

Com objetivo em adequação, 

O aluno aprende, entusiasmo rola, 

Na auto-estima verá premiação. 

 

Programa de avaliação montado, 

Por professores da mesma escola, 

Em entendimento unificado, 
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Ganha consistência, não atola.”  

 

 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: ASPECTOS DO DESENVOLVIMENTO 
 

No tópico anterior abordei, sobre o processo de Avaliação da Aprendizagem, o item 
“Conceituação”. Agora, teremos, também em forma de versos, o segundo item anunciado, “Aspectos do 
Desenvolvimento”. 

Na conceituação, pudemos perceber que a avaliação é um processo contínuo de pesquisas, 
que visa estudar e interpretar os conhecimentos, habilidades e atitudes dos alunos, tendo em vista 
mudanças esperadas no comportamento, propostas nos objetivos da escola, a fim de que haja 
condições de decidir sobre alternativas no planejamento do trabalho do professor, da escola como um 
todo. Propõe-se, então, indagar o que avaliar? O que deve ser avaliado no aluno?  

Não são só os aspectos cognitivos, as habilidades lingüísticas ou matemáticas, que devem ser 
avaliados, mas, também, os diferentes valores, os diferentes comportamentos, os amplos aspectos do 
desenvolvimento do aluno. A avaliação abrange as inteligências múltiplas, afloradas nas 
potencialidades do aluno. O professor, ao dar oportunidade a que os alunos se expressem, perceberá, 
em suas manifestações, as diversas habilidades – corporal, espacial, naturalista, interpessoal – que não 
podem deixar de ser acolhidas, consideradas. 

O objetivo da escola vai além da transmissão do conhecimento, por isso outras áreas do 
comportamento devem ser avaliadas para que haja compreensão dos fatores que impedem o progresso 
do aluno nos estudos. 

 

ASPECTOS DO DESENVOLVIMENTO 

 
“A escola tem fins mais complexos, 
Que a construção do conhecimento, 
Avalia, em conteúdos anexos, 
Aspectos do desenvolvimento. 
 
Observa o aluno em aspectos amplos, 
O ligado ao físico-motor: 
Deficiências, visão, vários ângulos, 
Que influem no agente receptor. 
 
Outro aspecto, o social-afetivo, 
Reflete a classe, a reação pessoal, 
Liga-se ao aspecto cognitivo, 
Trabalhados em visão global. 
 
Avalia tipos de aprendizagem, 
Às faculdades dá preferência, 
Promove ensino qualitativo, 
Atenuando, assim, a repetência. 
 
Adota variados instrumentos, 
Lápis, papel, não são suficientes 
Para avaliar desenvolvimentos, 
Com seus comportamentos reagentes. 
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Ressalta aspectos qualitativos, 
Habilidade e competência, 
Insiste em métodos reflexivos, 
Trabalha atitudes com freqüência. 
 
Desenvolve amplas capacidades, 
O criar, o inventar, variado engenho, 
No mundo atual, versatilidades 
Se igualam ao intelectual empenho. 
 
O mercado quer generalista, 
Saber eclético, articulado, 
A época do régio especialista 
Ficou distante, hoje é passado. 
 
A avaliação não é sempre igual, 
É usada em variada situação, 
Quanto mais prova sem ar formal, 
Mais rica será sua atuação. 
 
Ensino-aprendizagem contínuo 
Requer avaliação permanente, 
Objetivo claro, nada ambíguo, 
Mestre e aluno em constante corrente. 
 
Padrões de rendimento aceitável 
Eliminam discriminação, 
Teste com validade, confiável, 
Suaviza o ensino e evita evasão. 
 
Se o ensino-aprendizagem vai bem, 
O educando marcará vitória, 
O professor se avalia também, 

Louvor é dado à sua trajetória.”  

 

 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: MOMENTOS DA AVALIAÇÃO 
  
No item anterior, constatamos que aspectos amplos do desenvolvimento do aluno devem ser 

avaliados. O professor busca informações para obter a compreensão do comportamento demonstrado 
pelo aluno. Essas informações, para efeito de organização, foram classificadas em três aspectos: físico 
e motor, social e afetivo e intelectual. 

Para se avaliar hábitos de trabalho, responsabilidade, participação, relacionamento com 
colegas etc., deve-se levar em conta que as provas onde o aluno utiliza lápis e papel não são 
suficientes para dar informações sobre os aspectos do desenvolvimento considerados. Para saber se 
estes comportamentos ocorrem ou não, é necessário observar e estudar o comportamento dos alunos, 
como eles reagem em matemática, português, artes etc. 

Conforme frisei em outro tópico, o professor deve avaliar como um educador, não como um 
comunicador de informação, deve interessar-se pelos alunos enquanto pessoas, valorizar suas atitudes 
e responsabilidades. Ao levantar os objetivos dos Planos de Ensino, deve assinalar os essenciais e dar 
conhecimento aos alunos. Deve colocar os padrões de rendimento aceitável, tomando por base os 
objetivos essenciais, em todas as atividades que serão avaliadas. 
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Depois de se ter decidido o que avaliar, uma outra questão surge: quando deve ser feita a 
avaliação? 

 

MOMENTOS DA AVALIAÇÃO 

  
“Tenho a cada momento uma ação, 
Antes de uma seqüência de ensino, 
A diagnóstica faz sua função, 
Evita trabalho sem destino. 
 
Diagnostique o nível do aprendiz, 
Planeje de acordo à realidade, 
O aluno aprende e avança feliz, 
Visto no potencial, na irmandade. 
 
Antes do programa, dê pré-teste, 
Para auscultar possibilidade, 
No final, aplique o pós-teste, 
No confronto, a confiabilidade. 
 
Durante o processo-aprendizagem, 
Corrigindo o desvio quando ocorre, 
A formativa traz sua mensagem, 
E o estudo paralelo socorre. 
 
Avaliação de acompanhamento 
Não visa promover, nem reter, 
Aspectos do desenvolvimento 
São objetivos a recorrer. 
 
É pro mestre valioso recurso, 
De identificação de fatores, 
Que ajudam ou esbarram o percurso, 
E a adequação dos fios condutores. 
 
Tem sutil função controladora, 
Recupera o ensino regular, 
Tem finalidade formadora, 
Escolaridade salutar. 
 
Recuperar a avaliação, 
Nas ações formativo-diagnósticas, 
É da escola séria atribuição, 
Para alçar vôo, veias humanísticas. 
 
No final da seqüência de ensino, 
Pra promover e classificar, 
A somativa indica o caminho, 
Que o intelecto deve conquistar. 
 
Aqui os desempenhos cognitivos, 
Pelos objetivos essenciais, 
Em avaliações cumulativas, 

Ditam os resultados finais. 
 
Não cobre apenas uma só vez, 
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Pratique revisões espaçadas; 
Conduza o educando à solidez, 
Testando atuações reiteradas. 
 
Usando bom senso e equilíbrio, 
Desprezando padrão absoluto, 
Qualquer método, em bom princípio, 
Desempenha um papel enxuto.”  
 
 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: MEDIDAS EDUCATIVAS 
 
Com este tópico, finalizamos os aspectos relevantes da avaliação da aprendizagem. Iniciamos 

com “Conceituação”, passamos para “Aspectos do Desenvolvimento”, “Momentos da Avaliação” e 
terminaremos com “Medidas Educativas”. 

Em Momentos da Avaliação, ressaltamos a importância das avaliações: diagnóstica e 
formativa. A somativa será apenas o resultado das duas primeiras. 

Que técnicas podem ser usadas para avaliar? No passado, os professores julgavam o 
desempenho do aluno em função do que eles próprios sabiam e acreditavam ter transmitido. As notas 
eram dadas na proporção dos acertos e dos erros. Era o chamado método autocrático da avaliação, 
centrada no professor, que dava ao mestre a capacidade de arbítrio. 

Hoje, reage-se aos métodos apriorísticos de avaliação, principalmente por sua subjetividade. 
Fala-se em componentes da avaliação, como: a norma, o potencial e o critério, que se reverterão em 
maior relevância conforme as circunstâncias. Contudo, não importa o processo que se use, se uma 
avaliação for criteriosa, bem dosada, poderá ser justa e trazer bons resultados. 

Necessário se faz levar em conta os fatores sociais do aproveitamento escolar, por isso os 
objetivos e os padrões de rendimento devem ser levantados de acordo com a realidade da classe. 
Compreende-se que um desempenho pode não ser de alto nível, mas aceitável em face das 
circunstâncias. O professor precisa ter a sensibilidade de perceber as raízes sociais do fracasso 
escolar, considerar que a avaliação não é um fim em si mesma. 

 

MEDIDAS EDUCATIVAS 
 
 
 “As medidas se apoiam num tripé: 
 Potencial, normativo, critério, 
 Centrada em professor não dá fé,  
 Sustenta-se no poder de arbítrio. 
  
 A norma, o critério e o potencial,  
 São componentes da avaliação,  
 Somente o fator circunstancial  
 Dirá qual entrará em ação.  
  
 Norma é posição dentro do grupo,  
 Centrada em professor é autocrática,  
 Critério e Potencial são do tipo  
 Que age de maneira democrática.  
 
 Grau de desempenho pré-fixado  
 Denota avaliação por critério,  

Tem estudo personalizado,  
Molda-se aos testes de domínio.  
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 Domínio implica em exclusão mútua:  
 Ou o aluno dominou o objetivo,  
 Ou ficou aquém e não continua;  
 Volta ao programa, repetitivo.  
 
 Distinguem-se entre os objetivos  
 Aqueles do mínimo essencial,  

Medido em avanços relativos, 
A que cada um faz no individual. 
 
O outro objetivo distinguido 
O máximo desenvolvimento, 
Encontra intento perseguido, 
Comparando o grupo no evento 
 
Na avaliação baseada em critério, 
Aptidão, ritmo e potencial, 
Observados em trabalho sério, 
Fazem crescer conforme o pessoal. 
 
Ao considerar o potencial, 
Ao se achegar ao nível do aluno, 
Virtualidades fluem natural, 
E o educando não perde o ano. 
 
Para avaliações construtivistas, 
Estrutura e funcionamento, 
Indissociáveis características, 
Assinalam o aproveitamento. 
 
Realce é dado à auto-avaliação, 
Um comportamento aprendido, 
Pessoa responsável por sua ação, 
Um ser crítico, conscientizado. 
 
As medidas educacionais 
Não se excluem, antes se completam, 
Seus valores são proporcionais, 
Circunstancialmente se revezam.”  

  
 
 

OS PRIMEIROS PASSOS DO MAGISTÉRIO 
 
Como paraninfa de uma colação de grau de formandos do magistério, junto às minhas 

felicitações, lancei reflexões a respeito do papel do professor.  
“Vocês, bravos formandos, me passam uma imagem bela de Brasil, imagem que me anima, de 

força viva, de confiança nos destinos desta terra. Vejo, em vocês, uma laboriosa colméia, abelhas 
produtivas, que irão espalhar, nesta terra, o saber, a grande arma da desigualdade social. Essa etapa, 
por vocês vencida, a conclusão do curso normal, é importante, mas não pode se constituir em definitiva; 
deve, antes, servir de trampolim para cursos mais avançados. O diploma do curso normal não tem o 
peso que tinha no passado; hoje, ele precisa ser complementado por um curso superior. 

O governo anunciou, ao lado da implantação dos Institutos Superiores de Educação, com a 
criação do Curso Normal Superior, um curso a distância de formação de professores em nível superior, 
justamente para os que têm dificuldades em freqüentar uma universidade. A avaliação nacional da 
educação básica, o Saeb tem revelado uma considerável perda na qualidade do ensino, por isso, a 
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idéia, para tentar reverter esse quadro, é oferecer um Curso Normal Superior a distância, para 
prefeituras e redes estaduais de ensino. Deverá ser lançado, ainda, um programa específico de 
formação de professores alfabetizadores, visto ter o MEC constatado que os atuais professores não 
aprenderam a alfabetizar os alunos. 

É preciso, realmente, continuar a estudar quem quer se colocar no mercado de trabalho. Não 
há escolha, a época exige qualificação, trazendo, para tal, forte concorrência, premiando os melhores 
preparados. Vocês vão começar a dar os primeiros passos no magistério, enfrentar a primeira classe, a 
primeira realidade profissional. Entrem com amor, com muito cuidado, com muita responsabilidade. De 
vocês dependerá a formação produtiva ou improdutiva da vida. Vocês irão trabalhar caráter, ilustrar 
inteligências, ajudar a criança se transformar num adulto saudável, realizado. Sua matéria-prima será o 
elemento humano, necessitado de compreensão, de atenção, de carinho. Em Pedagogia se diz que 
quando o professor conquista a confiança do aluno, quando fala, a ele, a linguagem do amor, esse 
professor tem, praticamente, a sua aprendizagem garantida. 

Muita atenção, pois, à desumanização, ao preconceito. Não se deixem guiar pela aparência, 
pelo aluno bem vestido, bem nutrido. Tenham um olhar de preocupação pelo maltrapilho, pelo “sujinho”, 
de unhas sujas, de dentes mal escovados. Se querem atuar com consciência, com eqüidade social, são 
esses, verdadeiramente, os que mais precisam de vocês. São neles que vocês deverão exercer a 
solidariedade, o amor ao próximo. Pensem na missão que é a de educar, reflitam sobre suas 
expectativas, seus valores e em que condições vocês colocam a pobreza. 

Constata-se que as crianças de classes baixas, geralmente, não produzem bons resultados na 
escola. Por que? É possível que a criança vá mal porque é isso que se espera dela. A pessoa passa a 
se desacreditar, quando se desacredita dela. Estudos realizados sobre o efeito das expectativas de 
professores, no rendimento escolar do educando, vieram comprovar a hipótese de que alunos 
conseguem resultados consideravelmente melhores quando seus professores esperam mais deles, 
quando os olham como alguém que pode. 

É famoso, entre os educadores, o experimento realizado por Rosenthal e Jakobson, já relatado 
neste livro. No começo do ano letivo, estes pesquisadores fizeram com que os professores, de uma 
escola, acreditassem que alguns de seus alunos teriam condição de apresentar grandes progressos. Os 
professores supunham que estas predições estavam baseadas em testes que haviam sido realizados 
com os alunos. Mas, na verdade, os alunos indicados foram escolhidos ao acaso, aleatoriamente, entre 
o grupo classe e não a partir de qualquer resultado nos testes. Apesar disso, os testes de inteligência 
aplicados, depois de vários meses, indicaram que, no conjunto, as crianças escolhidas ao acaso tinham 
progredido mais do que as outras. 

Experimentos como esse colocam em evidência a importância das percepções, dos valores 
que se têm sobre os alunos que estamos ensinando e avaliando no dia-a-dia escolar. Quanta 
inteligência se perde, deixa de se desenvolver por preconceito, por descaso, por falta de entrega dos 
professores, especialmente, os das primeiras letras. Iniciam-se, aí, as injustiças que irão se perpetuar 
vida afora. 

É preciso ter olhos para ver, coração para sentir. Um grande pensamento filosófico diz que 
devemos lutar pela igualdade quando a desigualdade é injusta e lutar pela desigualdade quando a 
igualdade fere.  

Entramos na era do conhecimento e a ordem do dia é a educação continuada. Para ser um 
bom professor é preciso estudar, ter competência para bem atuar. Hoje, a disciplina contextualizada 
conduz o professor à observação direta da realidade do aluno, à sua valorização. O professor precisa 
abranger a cultura viva do dia-a-dia e ao mesmo tempo deve ter a capacidade de deslocar-se da 
realidade próxima para a realidade distante, global, ter o olhar local, partindo para o olhar geral, ser 
“fundamentalmente particular e fundamentalmente universal”, como nos ensinou o educador paulista 
Antonio Severino.  

Mais que toda organização curricular, mais do que programas bem elaborados, são os 
professores que, no contato direto com os alunos e suas famílias, vão, em última instância, ser os 
responsáveis pela ação educativa. O currículo oficial, elaborado por teóricos, é sempre uma expectativa 
que, normalmente, não se alcança, porque a forma como o conteúdo é transmitida depende das 
condições do ensino, da boa formação do professor e da estrutura da escola, quase sempre deficitárias. 
É preciso ter escola e professor em condições de executar o currículo proposto, com capacidade de 
torná-lo acessível aos alunos. 
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Só a educação empurrará o Brasil para o crescimento econômico, para o desenvolvimento 
social. Vamos amparar, dar suporte, dignidade aos nossos professores, porque deles depende a 
grandeza ou a pobreza da pátria. 

Boa sorte a vocês formandos, coragem para a luta, destemor e que Deus os acompanhe na 
escalada que ora se inicia”. 

 
 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
 
As recentes descobertas sobre a formação do cérebro humano provocaram uma revolução nas 

pesquisas sobre o processo de aprendizado. Influenciaram e modificaram toda a estrutura de ensino 
dessa faixa de atendimento infantil. Abriram novas perspectivas para o desenvolvimento intelectual e 
emocional da criança e levaram à reformulação do currículo das escolas infantis. O neurobiologista 
Harry Chugami, da Universidade de Michigan, adverte: “O currículo das escolas tradicionais está fora de 
sincronia com as teorias modernas sobre aprendizado infantil, porque subestima a capacidade das 
crianças. A pré-escola desperdiça o potencial infantil de aprendizagem, porque exige pouco, e mantém 
baixas as expectativas sobre o que as crianças são capazes de entender”. 

As descobertas provocaram mudança de mentalidade e passou-se a diminuir a idade em que a 
criança começa ir à escola. Descobriu-se que o melhor período para desenvolver o potencial da criança 
é de zero a 3 anos; o melhor período de aprendizagem ocorre dos 2 aos 10 anos. Ao entrar na pré-
escola, metade do processo de desenvolvimento do cérebro da criança já está concluído. Há duas 
décadas atrás, o cérebro de uma criança de 5 anos era visto como uma fita semivirgem, que registrava 
tudo que fosse ensinado pelos professores. 

Acreditava-se de que até os 6 anos a criança deveria apenas brincar, quando, hoje, sabemos 
que a estimulação precoce altera a maneira e o grau de aprendizagem infantil. Brincar é importante, é o 
laboratório natural da afetividade, da sociabilidade, da ética e serve de suporte para uma adequada 
estimulação, mas, não ficar, apenas, no brincar.  

Limitar experiências na pré-escola é desperdiçar o melhor período de aprendizagem da 
criança. 

É na interação com o meio em que vive que a criança constrói o conhecimento. Novas 
metodologias, novas abordagens didático-pedagógicas do conteúdo começam a surgir. Educação 
infantil amplia conceito de pré-escola e esta passa a assumir papel formal no processo de 
aprendizagem. O envolvimento com a leitura e a escrita começa muito cedo, desde o maternal, assim 
como a formação ética e moral. 

A denominação pré-escola, embora usada oficialmente, é rejeitada pelo educadores que 
consideram este período fundamental para o desenvolvimento intelectual da criança, desenvolvimento 
que se dá através de estímulos táteis, visuais e auditivos, aproveitando todo o potencial da criança. Ela 
não é pré, já é escola. 

Hoje, sabemos da importância de trabalhar conceito e não conteúdo. Pelo conteúdo, a criança 
vai memorizar o conhecimento; pelo conceito, vai incorporá-lo. “Em vez de memorizar tabelas de 
multiplicação, crianças de até 4 anos devem estar “brincando” com conceitos de matemática e lógica. O 
importante é que as crianças entendam o conceito cedo. As fórmulas ficam para mais tarde”, diz o 
pedagogo Sam Houston, encarregado de reformular o currículo das escolas primárias da Carolina do 
Norte, nos EUA. 

Crianças de até 8 anos devem ficar sentadas o mínimo possível, porque elas aprendem por 
experiência, na prática, vivendo o que está sendo ensinado, permitindo ao cérebro relacionar os fatos. 

Os anos 90 estão sendo conhecidos como a “década da pesquisa cerebral”, devido às 
inúmeras descobertas sobre o desenvolvimento do cérebro. Aparelhos que captam imagens do interior 
do corpo humano em funcionamento, os “scanners”, trouxeram, entre muitas outras, duas descobertas 
importantes: a) o cérebro usa o mundo exterior para se moldar; b) existem períodos críticos em que as 
células cerebrais – os neurônios – precisam de determinados estímulos para desenvolver habilidades 
como visão, coordenação motora ou linguagem. Esses períodos passaram a chamar-se “janelas de 
oportunidade” e vão do nascimento até por volta de 12 anos de idade. Até o início da década de 80, só 
era possível estudar o cérebro de pessoas mortas. 

Não se sabe com precisão em que idade as “janelas de oportunidade” se fecham, mas os 
cientistas são unânimes em afirmar que a maior parte delas se abre nos primeiros meses de vida. 
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Descobriu-se que as “janelas de oportunidade” – período em que se formam as conexões entre os 
neurônios – para aprender, por exemplo, um segundo idioma só se fecham aos 6 anos e o período ideal 
para aprender música começa aos 3 e vai até os 10 anos. Crianças de 5 anos, se corretamente 
estimuladas, conseguem entender conceitos matemáticos, como volume e densidade, falar mais de um 
idioma, tocar instrumentos e chegar a ler partituras. 

Os cientistas colocam dois fatores determinantes na interação da formação do cérebro infantil: 
genes e ambiente. Os genes são responsáveis pela estrutura do cérebro e o ambiente, pelo seu 
funcionamento. As experiências vividas pelo bebê, do nascimento aos 6 anos, determinam seu futuro 
emocional e intelectual. A outra parte desse futuro é determinada pela carga genética herdada dos pais. 

A ciência mais uma vez dando o seu recado, integrando o processo psico-pedagógico da 
aprendizagem. 

 
 

O PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DO BEBÊ 
 

Hoje, há comprovação científica dos benefícios advindos dos carinhos espontâneos feitos 
pelas mães, ao cuidarem de seus bebês. Através de balbucios, caretas, brincadeirinhas, ruídos com 
chocalhos, as mães estimulam sensações com toques, ajudam a criança a explorar o espaço. Tudo 
feito de maneira lúdica, de mera distração. 

A medicina neurológica, por instrumentos sofisticados, consegue detectar movimentos 
cerebrais mínimos e vem demonstrando que esses gestos maternos trazem efeitos, que vão muito além 
do lúdico. Na fase dos 0 a 3 anos, são considerados fundamentais e influenciam a vida toda do bebê. É 
nesse período que o cérebro desenvolve os sentidos, a linguagem, os movimentos, as emoções. 

Essas descobertas científicas vêm reforçar comportamentos praticados naturalmente. As 
creches mais evoluídas mudaram, a partir de então, seus métodos de atendimento, transformando-os 
em atividades mais científicas que intuitivas. É uma nova visão que não diz respeito à escolarização 
precoce, mas à estimulação do cérebro. Desde o útero materno, os neurônios do bebê fazem contatos, 
transmitem informações entre eles, nas chamadas sinapses. Ao nascer, a maioria das conexões fica à 
espera de estímulos que darão continuidade a essas sinapses. É como um instrumento musical, pronto 
para produzir som, esperando que alguém o toque, surgindo a música. 

Sem esses estímulos, muitas das conexões se perdem e dificilmente são recuperadas. As 
pesquisas revelaram que animais, privados de receber luz nos primeiros meses de vida, podem perder 
a visão para sempre. Considera-se que com os bebês haja o mesmo risco. 

Os neurologistas explicam que, nos primeiros 3 anos de vida, quanto mais estímulo, mais e 
melhores conexões serão escolhidas. As que não são usadas sofrem um processo de regressão.  

É preciso que fique claro ao educador que essa atitude não significa encher a criança de 
atividades, ensinar matemática, música, línguas, antes de completar 3 anos. Esse tipo de conhecimento 
não desperta nenhum interesse na criança pequena e não favorece seu desenvolvimento. 

A professora Marieta Nicolau, da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo 
(USP), orienta: “Não tem nada mais saudável para a criança do que brincar. É assim que ela aprende 
as palavras, faz comparações. Os cuidados rotineiros, como trocar a fralda ou dar banho, não podem 
ser automáticos. É importante conversar sempre com o bebê, mesmo que ele não entenda o que está 
sendo dito. Ele capta a sonoridade e se sente querido, porque tem a atenção do outro.” 

Em escolas de educação infantil que adotam esse processo renovado, bebês convivem com 
crianças de 5 anos, ouvem música, histórias, brincam juntos. Ficam no berço só enquanto dormem. 
Aquários, salas temáticas, fantasias, ajudam nas atividades. As crianças de 0 a 3 anos divertem-se com 
as estimulações e aprendem limites, cuidam de si próprias, convivem socialmente, em um ambiente que 
nada se parece com a sala de aula. A criança fica mais ativa, mais comunicativa na convivência com 
outras crianças. As creches perdem, gradativamente, seu caráter assistencialista, colocando ao lado da 
necessária assistência, como trocar fralda, dar banho, comida, levar o bebê para dormir, a preocupação 
com a correta estimulação, propiciando a esta criança, amanhã, uma melhor escolaridade, uma melhor 
aprendizagem. 

Quanto mais estímulo receber a criança, melhor. A ciência nos mostra que o cérebro humano, 
em seu desenvolvimento, passa por etapas. Antes do nascimento, os cerca de 100 bilhões de neurônios 
fazem a maioria das conexões, chamadas sinapses. Depois do nascimento, os estímulos recebidos 
levam o cérebro a selecionar as conexões que vão permanecer. Depois dos 3 anos de idade, o sistema 
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nervoso entra no processo de maturação. Em um cérebro já amadurecido, novas conexões são muito 
mais difíceis. 

O processo de valorização das atitudes, em relação à criança, ainda é muito recente. O 
desenvolvimento do bebê ainda é desconhecido por grande parte dos educadores. Foi só na metade do 
século XX que a pedagogia começou a voltar-se mais para a educação da criança pequena. Até pouco 
tempo, acreditava-se que qualquer pessoa podia cuidar da criança, havendo, inclusive, uma 
desvalorização da profissão e não se exigia do professor a formação correta. A exigência atual é de que 
os professores tenham, pelo menos, o ensino médio. Mas, a partir de 2007, segundo reza a LDB, todos 
devem ter concluído o ensino superior para serem admitidos em creches. 

O professor de educação infantil precisa conhecer bem o desenvolvimento da criança e ter 
uma boa formação geral, porque o bebê aprende, também, pelo processo imitativo, o que quer dizer: se 
o adulto, que está com ele, fala errado, a criança vai falar errado também. A boa formação profissional 
influi diretamente na boa formação da criança. 

No ano de 2003, as creches públicas de São Paulo sairão da responsabilidade da Secretaria 
de Assistência Social para integrar a Secretaria da Educação, conforme exige a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação (LDB) desde 1997.  

 
 

BRINCAR E APRENDER 
 
Brincar é uma forma atraente de envolver a criança na aprendizagem. A brincadeira é a grande 

oportunidade que ela tem de se desenvolver bem. Não se deve encará-la como um ato fútil, sem importância. 
Desde longa data, as brincadeiras, os jogos, são tidos como atividades lúdicas enriquecedoras 

do lazer. Porém, mais recentemente, elas adquiriram um novo conceito, um sentido mais aperfeiçoado 
para a educação infantil, revelando sua alta contribuição para o desenvolvimento cognitivo, físico e 
emocional da criança. 

A brinquedoteca é um lugar privilegiado das creches e das pré-escolas, essencial para as 
atividades pedagógicas compatíveis com a idade das crianças. A brincadeira traz oportunidades 
inesgotáveis ao desenvolvimento infantil. A psicopedagogia descobriu uma gama enorme de 
possibilidades educacionais através dela. O adulto deve estimular as crianças a, simplesmente, 
envolver-se em brincadeiras, sejam elas livres ou dirigidas, facilitar seu engajamento em atividades 
lúdicas. 

A brincadeira favorece o processo de ensino-aprendizagem, ajuda a desenvolver a auto-
estima, a capacidade de se expressar, de criar, de socializar, de pensar. Aguça a curiosidade infantil, 
impulsiona à investigação do método científico. Através da brincadeira, a criança manifesta 
sentimentos, relaciona-se com o mundo exterior, apropria-se, aos poucos, de sua realidade, 
estabelecendo, com o meio, interações sociais. Nessas interações vai aprendendo a comportar-se 
socialmente, a perceber, na convivência, a existência de normas, valores, direitos e deveres a serem 
cumpridos. 

A criança tem necessidade de repetições. De acordo com Jean Piaget, o lazer orientado ajuda 
a criança a desenvolver hábitos, a compreender regras, a ampliar a capacidade de entender 
simbolismos, o significado do mundo. Por meio das atividades lúdicas a criança adquire hábitos que 
podem se perpetuar por toda a vida. 

Os momentos de lazer são, também, de cumplicidade, de encontro de afinidades, de formação 
de amizades. O brincar entre si passa a noção do papel social que cada um exerce no grupo, das 
diferenças de atitudes, de reações de cada um. As brincadeiras vão formando o ser social, aquele que 
irá conviver com o outro, viver em sociedade, tendo que respeitar regras e limites. Já na pouca idade, 
dos dois ou três anos, brincando, a criança começa a perceber o outro, suas diferenças, permitindo-lhe 
construir sua identidade pessoal e social. 

Através de jogos, de cartas, de dominó e outros, a criança aprende a lidar com as frustrações, 
a ceder, a negociar, a discutir, a solucionar problemas. A realidade vai se descortinando e ensinando a 
entender o mundo em que vive. Em determinados jogos, o faz-de-conta, por exemplo, ela assume 
diferentes papéis e diferentes representações: de mãe, de filha, de pai, de filho, de bailarino(a), pianista, 
notando um mundo de diferentes pessoas, com diferentes papéis. Percebe que uma mesma pessoa 
pode representar vários papéis sociais e vai desenvolver as várias habilidades correspondentes. É por 
meio dessas atividades que a criança aprende normas e valores. Muitos jogos estimulam a cooperação, 
como, por exemplo, a gangorra. 
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O importante é permitir às crianças manifestarem-se. Umas querem ler ou ouvir contos de 
fadas, outras, folhear o atlas, indagar sobre lugares diferentes, saber onde as pessoas moram e assim 
adquirir idéia de nação, de povos, cada um com seus costumes, seus trajes típicos, suas religiões, a 
língua que falam. 

A escola deve estimular as crianças a partilharem com a classe suas experiências, a trazerem 
assuntos para a aula. A partir de fatos interessantes que elas observam ou vivenciam, o professor inclui, 
nas aulas, discussões sobre os temas. A classe se torna um espaço gerador de conhecimentos e 
funciona de acordo com as dúvidas trazidas pelas crianças. É uma forma de adquirir conhecimento 
partindo do interesse da criança e ministrado de forma lúdica. 

A criança é orientada a visitar, fora do horário escolar, em férias, ou em fins-de-semana, 
espaços culturais, bibliotecas, parques infantis, circos, museus, espetáculos de teatro, de música, 
exposições de arte, pintura, flores, animais etc. e levar à escola suas apreciações e sugestões. A escola 
trabalha com o objetivo de aproximar o ambiente cultural ao universo infantil, de descobrir programas 
interessantes, prazerosos, para entreter as crianças; de criar atrações capazes de estimular e encantá-
las intelectualmente. O lazer se torna uma atividade orientada, com objetivos determinados. 

A criança precisa sentir que pode contar com o adulto no encaminhamento da brincadeira. 
Deve ser estimulada a se distrair, a aprender, mas sem exagero, com limites. O que deve contar são o 
interesse e a disposição do momento; programar experiências que possibilitem o desenvolvimento de 
seu potencial, iniciativa e criatividade. 

É fundamental respeitar o gosto da criança, dizem os psicólogos. Cada criança brinca de 
acordo com suas características pessoais.  

 
 

EDUCAÇÃO INFANTIL E PAZ SOCIAL 
 

O mundo desperta-se para a importância da educação infantil. No Brasil, a prioridade 
governamental dada ao ensino fundamental, tornando-o universal, deixou a educação infantil em plano 
inferior. Hoje, percebe-se a necessidade de estender essa prioridade também à educação infantil. 

Sob o prisma da aprendizagem, a educação infantil é suporte essencial. Os primeiros seis anos 
da vida são decisivos para desenvolver habilidades lógicas, musicais, emocionais, motoras e de 
convívio social. A educação infantil é determinante na aprendizagem. Sua ausência tem sido apontada 
como a grande responsável pela maioria das repetências, assinalada no ensino fundamental, 
acarretando ao governo um gasto bem maior do que se mantivesse educação infantil para todos. 

A falta de atenção à primeira infância provoca malefícios que se refletem em toda a vida 
escolar do aluno, quando não em abandono da escola, pela dificuldade em acompanhar o ensino. Deixa 
o ser humano em defasagem para o resto da vida, causa prejuízo à sua vida social, profissional e, 
conseqüentemente, à vida do País. 

Enquanto não se construir uma rede de assistência integral à infância, continuaremos a viver a 
desordem social. Após a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), que colocou a 
educação infantil como a primeira etapa da educação básica, começaram a surgir propostas para a 
reforma da educação, parecendo tomar vulto a que propõe a criação, em uma mesma comunidade, de 
unidades educacionais, oferecendo vagas a todas as crianças, desde o ano “zero” e mantendo um 
ensino de qualidade em todos os graus da educação básica: da creche ao ensino médio. 

A educação infantil, tendo deixado de ser prioridade, mostra o quanto a nossa educação falhou 
nos últimos anos. Ela era vista, apenas, como algo a mais e isso refletiu nas desigualdades 
educacionais e na pouca consideração que o professor desse grau de ensino passou a ter. Quanto mais 
baixa a série que lecionava, menos prestígio tinha. 

O Censo do MEC revelou, no início da implantação da reforma, a existência de uma educação 
infantil de baixa qualidade, com a maioria dos professores sem habilitação para lecionar. Preocupado 
com a situação, o MEC lançou referenciais para a formação dos professores de creche e pré-escola, 
lançou os “Parâmetros Curriculares Nacionais da Educação Infantil”, na proposição de orientar o 
trabalho desse nível de ensino. Forneceu diretrizes para o credenciamento das escolas, com 
especificações a espaço, a recursos pedagógicos e outros. 

A baixa qualidade da educação infantil confunde desenvolvimento infantil com sobrecargas de 
atividades pedagógicas e alfabetização precoce. Ela ainda é grandemente constituída por professores 
que não entendem a essência desse nível de ensino, que consiste em desenvolver habilidades, atitudes 
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no tempo próprio da criança, no seu ritmo próprio, obedecendo as fases do seu desenvolvimento 
mental. Alunos há que requerem mais tempo para adquirir determinados conceitos e técnicas. 

Os alunos aprendem mais e mais rapidamente quando o professor é um orientador sereno da 
aprendizagem, um comandante firme, afetivo. Hoje, em plena era digital, a falta de conhecimento 
significa exclusão social e o Censo de 2001 nos mostrou que mais de dois milhões de crianças estão 
distantes dos livros, dos cadernos e os que estão em salas de aula recebem um ensino sem qualidade.  

Estudos pertinentes citam graves conseqüências da ausência da educação infantil. Referem-se 
a gastos humanos, sociais e políticos. Humanos, quando o aluno desprovido da educação infantil não 
alcança um ensino de nível. Perde a auto-estima, torna-se propenso à derrota. Sociais, quando 
despreparado, torna-se um freguês dos programas de renda mínima, cestas básicas, Febem. Político, 
quando o analfabetismo escolar leva ao analfabetismo político. 

Descobriu-se que a educação infantil tem papel fundamental no desenvolvimento do 
comportamento social. Ela é vista não só como alicerce do desenvolvimento cognitivo, mas como 
alicerce da formação da personalidade, do caráter, da religiosidade. Formar a criança é prevenir o 
futuro. Dar-lhe valores morais, éticos, é preparar um futuro de paz, sem violência, formar uma 
sociedade melhor estruturada. Ademais, a criança, segundo recentes estudos, é o agente transformador 
da sociedade mais eficaz que se tem. O que ela aprende na escola leva à sua família, à sua 
comunidade, à sua cultura. A criança é um educador social de importância. 

“Educa-se a criança para não chorar o adulto”. Essa verdade vem impregnando o 
entendimento educacional, tomando vulto na sociedade. Projetos comunitários voltados à recreação de 
crianças de favelas, candidatas à criminalidade, cresceram e são mostrados, pelos meios de 
comunicação, como exemplos a serem seguidos. Entidades, organizações, artistas, voluntários, 
abraçam a causa das crianças sem escolas, sem rumo, e vão aos locais de suas moradias ensinar-lhes 
dança, música, teatro, jogos esportivos, dar sentido às suas vidas. 

Esses movimentos, em prol das crianças de rua, sensibilizam, deixam claro de que a maioria 
das crianças de favelas não tem futuro e se perde na promiscuidade. Essas crianças serão os bandidos 
de amanhã, bandidos a invadir as nossas casas, a matar, a roubar, e nós seremos os maiores 
atingidos. Então, se não formos tocados pelo triste espetáculo do abandono, que se descortina, que 
sejamos, ao menos, precavidos a nosso favor. Atender às crianças desamparadas é benefício que 
faremos a nós, às nossas famílias, à sociedade. 

Um outro aspecto da função da escola é a passagem dos valores morais. A pedagogia nos 
ensina que justiça, solidariedade, tolerância, obediência às regras, respeito ao limite, são valores que se 
aprendem, como também se aprendem os antivalores: injustiça, crueldade, preconceito, egoísmo, 
desrespeito. A escola de educação infantil, especialmente, deve primar-se por formar moralmente as 
crianças. É nessa faixa de idade que se constrói o alicerce. Ultrapassada a fronteira da infância, em 
torno dos 12 ou 13 anos, fase da adolescência, a mudança de personalidade torna-se difícil. 

Já começa haver a percepção da necessidade de se adequar políticas educacionais à 
realidade vivida pelas populações carentes. A percepção de que investir na primeira infância sai bem 
mais em conta que manter uma Febem. A percepção maior de que investir em oportunidades às 
crianças e aos jovens, dando-lhes vida decente, garante o exercício da cidadania e leva a menos 
criminalidade. É como dizia Victor Hugo, já no século XIX: “Abre-se uma escola, fecha-se uma cadeia” 

Chega-se, finalmente, à conclusão de que o mundo de paz depende de como a nação, a 
sociedade, vierem a tratar as suas crianças, de como investirão em planos de apoio às famílias 
carentes. 

 
 

MÉTODOS ATIVOS PARA A APRENDIZAGEM 
 

Os métodos ativos que privilegiam a grande participação dos alunos, que mantêm uma 
interação fecunda professor/aluno, substituem os métodos didáticos tradicionais. 

A linha pedagógica tradicional apoiava-se na transmissão do conhecimento. O professor era 
a figura central do processo de aprendizagem. Era ele quem transmitia as informações para o aluno, 
que memorizava o conteúdo com exercícios repetidos e reproduzia o que aprendeu na avaliação. A 
disciplina era rígida e os alunos deveriam seguir as regras de comportamento estabelecidas pela 
escola. Hoje, esse método encontra-se em desacordo com o momento atual. A escola não se sustenta 
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mais como transmissora, ela deve ser construtora do saber. A disciplina não é mais imposta, mas 
discutida e estabelecida juntamente com os alunos. 

Os métodos ativos são uma necessidade da nossa época. Não são novos na literatura 
pedagógica. Ao longo dos tempos eles vêm sendo citados, mas pouco usados. Não havia uma 
conscientização geral de sua aplicabilidade. Hoje, porém, são irreversíveis, indispensáveis. Eles 
começaram a se despontar com mais vigor no final do século XVIII. 

Jean Jacques Rousseau (1712-1778) é o pioneiro da educação moderna. Filósofo francês, 
defendeu a necessidade de atender os interesses próprios das crianças; que os adultos não 
impusessem a elas seus pensamentos. A criança nasce boa, a sociedade corrompe-a, por isso a escola 
deve aprimorar-se em sua educação moral, apregoava. 

No final do século XVIII e século XIX, com Pestalozzi e Froebel, vemos a psicologia nascente. 
Johan Pestalozzi (1740-1827), pai da edu- 

cação integral, dizia: “O amor é o instrumento da educação”. Propunha o método da 
observação, que o currículo partisse do próximo para o distante. 

Friedrich Froebel (1782-1852) utilizava na Prússia, onde nasceu, o método indutivo em 
atividades construtivistas.  

Johann Friedrich Herbart (1776-1841), psicólogo e teórico da educação, nascido na 
Alemanha, propunha partir daquilo já conhecido pelo aluno, associar o novo ao já conhecido, usar a 
experiência anterior do aluno, como base para a atividade didática, cultivar o desenvolvimento moral 
através da instrução. (Pontos abordados pelos Parâmetros Curriculares Nacionais). 

Ovide Deeroly (1871-1932), educador belga, pôs ênfase no aprendizado pela prática. 
Valorizava o material construído pelas crianças. 

Rudolf Steiner (1861-1925), educador alemão, deu origem ao método Waldorf, também 
chamado antroposófico. O método trabalha conjuntamente sobre três eixos de desenvolvimento da 
criança: físico, social e individual. As turmas se dividem por faixa etária e não por série. Não há 
repetências e a relação da escola com a família é grande. Cada professor é um tutor que guia a mesma 
turma por um período de sete anos. O nome Waldorf provém do fato de os primeiros alunos de Steiner 
serem funcionários da fábrica Waldorf Astoria, na Alemanha. 

Maria Montemori (1870-1952), médica italiana, desenvolveu técnicas para ensinar crianças 
excepcionais. Parte do pressuposto de que a criança é dotada de infinitas potencialidades e é capaz de 
autoconhecimento. Seu método foi chamado de “Escola do Silêncio”, por estimular a concentração, a 
introspecção. Acentua a integração social. As atividades são propostas levando-se em consideração as 
potencialidades da criança. 

Na relação professor/aluno as atividades são sugeridas e orientadas, deixando que a própria 
criança se corrija. 

Celestin Freinet (1896-1966), apregoava a aproximação do ensino à prática, como Decroly. 
Os alunos praticam enquanto aprendem. Enfatizava o ensino prático. Criou o sistema de 
correspondência dos alunos por meio de “jornais”, que escrevem enquanto se alfabetizam. Freinet dizia 
que o aluno não vai à escola para tirar uma nota e, sim, para crescer, desenvolver-se. 

Jerome Bruner, americano, contemporâneio de Piaget, com seu “currículo em espiral”, dizia 
que se o professor respeitar os modos de pensar das crianças, suas formas lógicas de pensamento, 
será possível introduzi-las, precocemente, às idéias e estilos mais avançados. O currículo vai e volta, 
recupera, leva para frente, sempre ampliando. Deu ênfase ao método da descoberta, quando o 
professor deve criar condições para o aluno descobrir, raciocinar. O seu conceito de prontidão leva em 
conta o estágio de desenvolvimento da criança. 

Jean Piaget (1896-1980) não foi educador, mas biólogo. Procurou decifrar as fases do 
desenvolvimento mental da criança. Desenvolveu o método do construtivismo. Estudou como a criança 
apreende o mundo espontaneamente, organizando os dados do exterior, a partir dos quais vai 
construindo seu conhecimento. A criança é um ser que interage com a realidade e assim forma suas 
estruturas mentais. Noções como proporção, quantidade, causalidade, volume e outras, surgem com a 
própria interação da criança e o meio em que vive. 

Emília Ferreiro, uma aluna de Piaget, ampliou a teoria para o campo da leitura e da escrita e 
concluiu que a criança pode se alfabetizar sozinha, desde que esteja em ambiente que estimule o 
contato com letras e texto.  

Contemporâneo a Piaget, o russo Lev Vigotsky desenvolveu uma psicologia construtivista, 
levando em conta as atividades interpessoais da criança e a história social.  
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Esses últimos três autores citados serão abordados, especificamente, mais adiante, ainda 
nesse capítulo de Educação Infantil. 

Podemos perceber que a escola moderna está, basicamente, fundamentada nos métodos 
desses precursores, considerados mentores da educação moderna. São observações que foram se 
aprimorando ao longo dos anos, atingindo um grau evoluído de aplicação. 

Aos métodos ativos, acrescentaria o pensamento do educador paulista Antonio Severino, que 
diz:  

“O professor deve ser fundamentalmente particular e fundamentalmente universal. Pensar 
globalmente, agir localmente”. 

 
 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL, PRIORIDADE EDUCACIONAL 
 
O Brasil é uma terra de contrastes, cresce desordenadamente. Frisante desigualdade entre o 

Sul, o Norte e o Nordeste, entre a opulência de poucos e a cruel, a extrema pobreza de muitos! 
No Nordeste, a desnutrição infantil, largamente denunciada, alcança considerável parcela 

dessa população e vem gerando o nanismo. Crianças mal nutridas, sofrivelmente alimentadas, acabam 
degenerando-se, sucumbindo-se ou tornando-se nanicas. Perdas de vitaminas, na alimentação das 
primeiras idades, não se repõem jamais, dizem os especialistas do assunto. De nada adianta alimentá-
las bem, depois dessa fase; o que se perdeu não se recupera mais. A criança atingida pelo nanismo 
está prejudicada de modo irreversível.  

Transferindo-se essas perdas para a área educacional, do mesmo modo, a estimulação 
precoce perdida, da primeira infância, desassistida da pedagogia, acarreta deficiências de 
aprendizagem, dificilmente superadas. O nosso País privilegia o ensino fundamental, e descuida-se da 
educação infantil, fase mais importante do desenvolvimento da criança, comprometendo o futuro de 
toda uma geração. As vagas preenchidas nas creches e nas pré-escolas não são consideradas, pelo 
governo, para efeito de cálculo e repasse do Fundef (Fundo de Desenvolvimento do Ensino 
Fundamental). 

A ciência, em sua descoberta, mostrou que o cérebro é muito mais elástico do que se 
imaginava e tem sua capacidade definida nos primeiros anos de vida, fase em que a quantidade de 
sinapses (conexões neurais) depende de estímulos, do trato pedagógico recebido. 

O cientista Carl Seagan, já falecido, pôs em xeque o modelo educacional adotado no Brasil 
pela negligência com que se atua, em relação às nossas crianças. Lançou, à reflexão, o desafio da 
necessidade da abrangência da educação infantil. Disse ele: “A principal revolução das primeiras 
décadas do novo século não estará no uso da informática, mas, sim, na educação das nossas crianças 
de muito pequena idade”.  

No meu artigo sobre o exame vestibular eu dizia: O vestibular se constitui na última etapa de 
uma seleção que começou bem antes, na aprendizagem das primeiras letras. Seu afunilamento é 
preenchido por alunos que receberam a melhor educação, que freqüentaram a melhor escola. Ele é um 
termostato de todo o conhecimento adquirido anteriormente. Nesse contexto, escola particular tornou-
se, praticamente, “pré-requisito” para se entrar em uma universidade pública e, esta a melhor do País -- 
a que oferece melhores empregos no mercado de trabalho – fica reservada aos ricos. 

Essa discrepância vem de longa caminhada, quando poucos têm o privilégio de freqüentar o 
ensino infantil. É aí, nessa fase inicial de estimulação às primeiras aprendizagens, que se inicia a 
grande defasagem cultural das classes menos favorecidas. É aí, nessa faixa etária, que as crianças de 
famílias de baixa renda ficam, costumeiramente, de fora. A ausência desse ensino, pelas crianças 
pobres, completa o ciclo da desigualdade escolar dessas crianças, futuros adultos, futuros concorrentes 
à marginalização profissional. 

Felizmente, a educação desperta-se para a importância da pré-escola. Iniciar a aprendizagem 
formal de uma criança pelo ensino fundamental, pulando a pré-escola, é o mesmo que construir uma 
casa sem a consistência de um bom alicerce. 

É preciso, pois, lutar pela educação infantil e pelo educador infantil, defendendo políticas 
públicas que priorizem esta etapa da educação. A nossa rede pública atendeu, no ano de 2002, apenas 
9% da população de zero a três anos nas creches e 48% das crianças de idade entre 4 a 6 anos, nas 
escolas de educação infantil. 
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A desatenção ao desenvolvimento integral das crianças na primeira infância responde pelas 
significativas taxas de evasão e repetência na escolaridade básica. As creches não se caracterizam 
mais como reservatório de crianças. Hoje, elas têm um conteúdo educacional, critérios curriculares, 
transformam o contato das crianças com os educadores em relações de aprendizado. Desenvolvem na 
criança os aspectos físicos, cognitivos, afetivos, éticos, as relações interpessoais e sociais. 

A educação começa no berço e os primeiros anos têm peso fundamental para o resto da vida 
escolar. A educação que a pessoa teve no “período de molde” (de 1 a 7 anos) vai influenciar todo o seu 
comportamento futuro. O tratamento pedagógico de uma criança não é igual ao de um adolescente, 
que, por sua vez, é diferente do de um adulto. 

A criança precisa ser atendida nos próprios interesses, sem imposição, para que libere o seu 
potencial, desenvolva a auto-educação, a autonomia na aprendizagem. Com a educação infantil, 
iniciam-se as fases específicas do desenvolvimento mental, que começam com a mais tenra idade e 
vão até a adolescência. Aos 14 anos, a criança está madura para raciocinar hipoteticamente – fase 
operatória formal ou hipotética – quando se completa, segundo Jean Piaget, o processo intelectual da 
criança. 

Ao deixar de freqüentar a educação infantil, a criança perde, em estimulação e em 
correspondente aprendizagem, das fases: sensório-motor (ou motora), pré-operatória e a iniciante 
operatória concreta, produzindo considerável lacuna no desenvolvimento de sua inteligência e de sua 
formação integral.  

A criança é um ser que interage com a realidade, formando, nessa interação, suas estruturas 
mentais e, se conduzida pedagogicamente, terá um desenvolvimento bem mais significativo. O 
potencial da criança está relacionado à estimulação ambiental e o encontro desses dois fatores – 
potencialidade e estimulação – realiza-se na pré-escola, conferindo a esta um papel fundamental.  

 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL E AUTONOMIA NA APRENDIZAGEM 
 
O mau desempenho no ensino fundamental tem sua origem na ausência da pré-escola, 

confirmam os especialistas. Essa ausência deixa uma lacuna na seqüência da educação básica. A Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), promulgada em 20 de dezembro de 1996, considera a 
educação infantil como “primeira etapa da educação básica” (artigo 29). No seu artigo 62, ela impõe a 
necessidade de “curso normal superior”, concluído em instituto superior de educação, como formação 
mínima obrigatória para o exercício do magistério na área de educação infantil. 

A mesma lei, no artigo 89, estabelece um prazo máximo de três anos para que as creches e 
pré-escolas “existentes ou que venham a ser criadas” se integrem ao sistema de ensino, exigência que 
retrai a expansão da rede pública de ensino infantil. Pela Constituição, a educação infantil é uma 
atribuição e obrigação essencialmente municipal. Das pré-escolas que existem no Brasil, 67% 
pertencem às prefeituras e são insuficientes para o grande atendimento. 

Dados do Censo de 2000 revelam-nos que a obrigatoriedade do diploma de nível superior para 
lecionar nessas escolas é cumprida apenas parcialmente: 41% dos docentes das pré-escolas públicas 
têm esse nível de formação e, menos ainda, 32%, na rede privada. 

Muito ainda está por ser feito na área da educação infantil. A falta da pré-escola já é 
considerada como a grande causa das dificuldades da alfabetização dos alunos do ensino fundamental. 
Um estudo realizado constatou ser esse um problema não só de ordem cultural, mas, também, 
econômico. A criança permanecendo analfabeta até a 4.ª série do ensino fundamental acarreta 
desperdício de investimento feito nos quatro anos de sua escolaridade. 

Estima-se que os recursos aplicados na educação infantil reduzem os gastos em cinco vezes 
ao longo dos oito anos do ensino básico. Essa foi uma forte razão para serem criados, por governos 
estaduais, programas especiais de capacitação de professores de educação infantil. 

A educação infantil abarca a fase da vida, que vem sendo considerada, pelos especialistas, 
como a mais importante para o desenvolvimento do ser humano. Diversos estudos mostram que o 
desenvolvimento cerebral da criança é muito intenso durante os seis primeiros anos de vida, sobretudo 
de zero a três anos. Conseqüentemente, os estímulos emocionais e cognitivos, recebidos nessa fase, 
são fundamentais para que o ser humano se desenvolva plenamente. A educação infantil é um dos 
eixos do desenvolvimento humano. 
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As novas descobertas estão interferindo nas políticas públicas de muitos países, que vêm 
reservando mais verba para a educação infantil. Questões de cunho pedagógico, que servem de 
orientação à escola, à comunidade, vêm sendo valorizadas pelos meios de comunicação. Há, hoje, um 
interesse geral em transmitir, aos pais e à sociedade, informações que permitam a reivindicação de uma 
escola de educação infantil de qualidade, para milhões de crianças entre zero e seis anos. 

A qualidade passa fundamentalmente pelo desenvolvimento da autonomia na aprendizagem. 
Como passar da dependência quase total do bebezinho para a interdependência do adulto, numa 
relação madura de troca? O desenvolvimento emocional abrange um longo caminhar e a autonomia da 
criança é a principal manifestação de seu crescimento. O impulso para a progressão é mais forte que 
para a regressão. O desenvolvimento da autonomia não ocorre de repente no trajeto para a idade 
adulta. Vai acontecendo aos poucos. Assim como o desenvolvimento emocional, caracteriza-se por um 
jogo de progressão e regressão. 

O desenvolvimento da autonomia e o da independência estão mesclado com as necessidades 
de dependência, de se sentir cuidado e protegido. Educar para a autonomia implica, fundamentalmente, 
dar responsabilidade à criança, deixando, pouco a pouco, de fazer por ela o que já consegue fazer 
sozinha ou deixar de intervir em situações em que a criança pode resolver por conta própria. Mas, ela 
precisa sentir que pode contar com os adultos. 

Outros comportamentos devem ser observados, como:  
– Não superproteger a criança, isolando-a do convívio saudável com outras pessoas. 
– Observar o seu ritmo de desenvolvimento. Não compará-la com outras crianças da mesma faixa etária. Respeitar a 

individualidade, a potencialidade. 
– Não superestimar a capacidade da criança, exigindo o que ainda não é capaz de fazer, provocando sensação de 

fracasso, frustração e ansiedade por não corresponder à expectativa. 
– Não subestimar a sua capacidade, solicitando-lhe o que não teria condições de render, passando-lhe a imagem de 

“coitadinho” (incompetente), que necessita de ajuda para tudo, criando insegurança, dependência e auto-imagem 
negativa. 

– Confiar-lhe tarefas de acordo com suas possibilidades, para que desenvolva o senso de responsabilidade e aprenda a 
querer o que faz e não fazer o que querem. 

 

PROIBIR É A SOLUÇÃO? 
 
Como a escola pode ajudar as crianças frente à TV? Como educar a leitura que elas fazem da 

TV?  
O primeiro passo é, sem dúvida, conhecer os programas a que elas mais se apegam. Estudar-

lhes as características e os aspectos que mais as impressionam. 
Proibir, simplesmente, não é o caminho. A proibição só vai aguçar a curiosidade, a vontade de 

assistir-lhes. Ao proibir, é preciso explicar as razões. Manter com as crianças uma aprendizagem crítica, 
uma aprendizagem do pensamento divergente. Ensinar a criança a questionar, a duvidar, a encontrar 
outras saídas, diferentes das apresentadas no filme. Duvidar do que se vê é um bom exercício mental, 
dizem os psicólogos. A atitude reflexiva favorece a elaboração de exercícios mentais, que a criança 
pode exercitar ao assistir aos filmes, aos desenhos. 

Passando esse comportamento para a prática, uma escola relatou sua experiência, que pode 
ser de valia a outras escolas. Os professores notaram que a brincadeira que mais se sobressaia, em 
crianças na faixa de 4 a 5 anos, era a “Pouver Rangers”. Foram conhecer este programa. Perceberam, 
entre outros fatores, que os heróis, no caso japoneses, conquistam tudo magicamente e apenas pelo 
prazer da luta e não em razão de um ideal. Não agem de modo inteligente ou com astúcia. São heróis 
que empobrecem a imaginação da criança, diferentes dos heróis de antigamente, que conquistavam 
pela busca de um ideal. 

Os professores, após terem assistido aos programas e tê-los avaliados, passaram, em dias 
alternados, a promover sessões de TV entre os alunos. Foram escolhidos o Sítio do Pica-pau Amarelo, 
o Castelo Rá-Tim-Bum e um filme dos Power Rangers. Embora as crianças apreciassem todos, 
mostravam preferência pelo Power Rangers. Porém, após tê-lo assistido, a meninada ficou muito 
excitada, mais agitada e mais agressiva na hora de brincar. 

Uma das estratégias adotadas foi encaminhar a criança para uma esclarecida interpretação. 
Professor e aluno raciocinavam juntos, a criança era encaminhada à ponderação, ao abrandamento das 
lutas suicidas, a exaltar ações que conduzem ao amor, ao bem. 

Quanto à TV, a escola deve formar telespectadores críticos e seletivos, criando projetos, 
principalmente extraclasse. Projetos, por exemplo, em que os alunos criam a narrativa, participam de 
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todas as etapas, do esboço à confecção dos bonecos de massinha. Aproveita-se um assunto que eles 
gostam para discutir a violência e valores como cooperação, amizade, certo e errado. 

Nos desenhos animados, apesar de contribuírem para o desenho do imaginário e do cognitivo 
da criança, cabe aos pais e aos educadores intervirem na teia de relações que o desenho estabelece, 
ajudando a criança a fazer uma leitura crítica das mensagens nele contidas. Afinal, os desenhos 
animados tanto educam como deseducam. 

Uma outra preocupação dos pais e dos professores é com os jogos eletrônicos. Até que ponto 
os videogames viciam e o que fazer? Especialistas da área de tecnologia dizem que a escolha dos 
jogos não pode ser aleatória. Eles devem ser relacionados segundo as características de cada criança, 
considerando, também, os aspectos socioculturais, educativos e psicológicos. 

A criança, ao jogar, expressa seu juízo moral, através da livre escolha que faz do destino do 
personagem, da tomada de decisões e dos sentimentos manifestados. Isso dá a oportunidade, aos pais, 
aos educadores, discutirem, esclarecerem os aspectos necessários à condução de uma postura moral, 
compatível aos valores sociais. É preciso fazer a criança entender que o jogo é uma fantasia 
momentânea; fantasia, imaginação e não realidade. 

Os videogames têm seu lado positivo e negativo. É uma questão de regra e limites, que vale 
para o videogame, a TV, o computador, a Internet. Crianças que jogam de forma compulsiva sofrem os 
malefícios decorrentes, como sua exclusão do convívio social, o descumprimento de suas obrigações, 
dos efeitos colaterais orgânicos, como irritação dos olhos, excitação, insônia, principalmente quando os 
jogos são muito violentos. 

Com horário e disciplina, os jogos podem trazer benefícios. Confirmam os especialistas que 
videogames e jogos para computador são excelentes para o desenvolvimento cognitivo. Desenvolvem a 
percepção, a memória visual e auditiva, a rapidez, o raciocínio, a capacidade de solucionar problemas 
e, até mesmo, a socialização, quando jogados via Internet. 

Em trabalhos psicopedagógicos, os softwares são bastante utilizados. Nas salas de aula, 
compete ao professor explicitar os conceitos envolvidos, a fim de que o jogo se converta em 
instrumento de aprendizagem. É importante que se discutam as questões morais, éticas e de relações 
humanas, implícitas nos jogos, praticados na escola, em casa. 

Em tudo, não há modelo único de educação. Vai depender de cada criança. As regras e os 
limites devem ser passados dentro dos conceitos éticos, morais, culturais de cada sociedade, de cada 
família. O importante é conhecer a criança que se tem à frente para ser educada e agir de acordo com 
cada caso. Para impor limite aos videogames, ao computador, estuda-se a melhor forma, como 
programar atividades compartilhadas, passeios, esportes, diálogo... Disciplinar os horários, 
conscientizá-los da hora de estudar, de dormir e de brincar, é imprescindível. Videogame, por exemplo, 
só depois da lição de casa feita. 

Com a finalidade de evitar a violência do jogo, a prática de atos sexuais e desvirtuamento de 
valores éticos e morais, o Ministério da Justiça definiu a norma de que todos os cartuchos e CDs, de 
games, tragam, em suas embalagens, um selo de classificação etária. 

O Centro de Aprendizagem e Desenvolvimento – CAD –, clínica formada por uma equipe 
multidisciplinar da capital, explicitou regras úteis para o aconselhamento e à aprendizagem de crianças 
e de jovens.  

Dos 3 aos 7 anos: as regras são externas à criança, que espera que os adultos lhe dêem 
ordens. Aproveite a fase para fixar bem a rotina e estabelecer hábitos saudáveis; 

Dos 7 aos 12 anos: a criança começa a internalizar as regras. Explique os porquês de suas 
exigências, sem abrir mão delas. Ela espera esse limite do adulto. É uma boa fase para trabalhar 
direitos e deveres, estabelecer horários das atividades escolares, de lazer e sono;  

Dos 12 anos em diante: o jovem já deve ter adquirido autonomia e capacidade de pensar os 
valores por si mesmo. Diálogo é essencial. Ele deve participar da construção e/ou reformulação das 
regras para poder organizar sua própria vida. Vai exigir coerência dos pais e dos educadores e um 
compromisso recíproco de respeito às regras.  

A segurança emocional se desenvolve a partir do sentimento de pertencer a um grupo, através 
do amor, do respeito, interesse e empatia mútuos; da pessoa sentir que tem os mesmos direitos. É 
necessário dar carinho, louvar esforços, desenvolver compreensão, confiar nas possibilidades da 
criança, mas, estabelecer limites, sempre. 

As nossas escolas, comumente, não formam, apenas informam. E isso precisa mudar.  
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O PAPEL DO SOM NA APRENDIZAGEM 
 
A atuação do professor frente ao ensino é fundamental para a aprendizagem. Por isso, a boa 

formação é regra básica. Estudos foram realizados sobre um aspecto específico do ensino-
aprendizagem: a dificuldade que muitos alunos têm para ler. Constatou-se ser essa uma realidade mais 
freqüente do que se imagina, retratando falhas no modo de ensinar. 

Quem lê mal, acaba escrevendo mal e os estudos mostram que a maioria dos problemas de 
leitura é evitável. O centro dos problemas, dizem os pesquisadores, é o treinamento fraco dos 
professores, que não sabem abordar o tipo certo de instrução. 

A esse respeito, passo a você, professor das primeiras letras, uma pesquisa, assaz relevante, 
realizada nos Estados Unidos, relatada em 1997, sobre o papel do som na aprendizagem da leitura das 
crianças. 

Cientistas do Centro de Aprendizado e Atenção da Universidade Yale, com a avançada 
tecnologia do dispositivo de Imagens de Ressonância Magnética (MRI) – chamado imã – observando o 
cérebro, notaram que ele lê desdobrando palavras em sons. Descobriram que as pessoas capazes de 
identificar o som das palavras podem processar rapidamente o que vêem, o que não acontece com o 
cérebro de pessoas incapazes de avaliar o som das palavras. Quando não consegue identificar o som, 
o cérebro fica embotado. 

A pesquisa em Yale fortalece o argumento de que leitores principiantes precisam aprender a 
distinguir os sons isolados dentro de cada palavra. Várias outras pesquisas realizadas nessas últimas 
décadas pelos Institutos Nacionais de Saúde (NIH), em Bethesda, Maryland, documentaram conclusões 
semelhantes: crianças precisam entender os sons da língua e as relações entre letras e sons – a 
fonética – para aprender a ler. Isso ocorre naturalmente com certas crianças, outras precisam ser 
ensinadas. Concluíram também que pelo menos 95% das crianças mais pobres, culturalmente 
empobrecidas, podem aprender a ler no curso primário se receberem, a tempo, a instrução adequada 
sobre as relações entre letras e sons. 

Durante anos, as pesquisas científicas foram ignoradas pelos educadores da área infantil. 
Desde os anos 70, as escolas trocaram a fonética por programas de “linguagem global” que querem 
ensinar as crianças a lerem, apoiando-se nos textos literários. 

As filosofias educacionais ainda discutem sobre os métodos, divergem sobre o melhor 
processo de ensino da leitura para crianças. Mas, a tendência ao ensino fonético ganha fôlego. Essa 
instrução, que se baseia nos sons isolados, começa quando o bebê dá os primeiros passos. A criança 
aprende os sons básicos da língua, depois, a identificar os sons e a decifrar palavras. Frases, histórias 
e livros estão ligados a essa habilidade específica de identificação. 

Os defensores do ensino dos sons isolados dizem que, quando as crianças aprendem as 
regras, podem identificar as palavras que nunca viram. O significado vem com o tempo. Contrastando 
com isso, os defensores do método da linguagem global afirmam que, lendo, as crianças aprendem a 
ler, tornam-se leitoras. Salas que ensinam pelo método global usam livros repletos de amplo 
vocabulário e histórias mais complexas que os simples textos distribuídos aos que se iniciam na leitura 
dos sons isolados. 

Uma boa porcentagem das crianças acaba aprendendo a ler no primário, identificando o som 
das palavras ou olhando uma figura correspondente. Mas, para as que não têm habilidade natural para 
desdobrar os sons componentes das palavras, o aprendizado da leitura pela fonética torna-se penoso. 
Essa é uma razão por que algumas crianças lêem com facilidade e outras não. A causa está na 
dificuldade de ouvir e repetir sons sutis, identificar letras e escrever seus nomes. 

Que métodos funcionam melhor no ensino de crianças com problemas de leitura? Utilizar-se da 
instrução dos sons isolados das letras e palavras, adotar programas de linguagem global ou uma 
combinação de ambos? A resposta está na disposição de cada criança. 

Testes clínicos feitos com cerca de 6.000 crianças nos NIH concluíram que as crianças 
aprendem a ler melhor quando preparadas no início para identificar os fonemas da língua e, depois, 
entender as relações entre letras e sons, segundo a fonética tradicional. Enquanto isso, os professores 
vão pondo as crianças em contato com a literatura, lendo para elas e dando-lhes livros interessantes 
para ler, como no método de linguagem global. 

Para muitas crianças até o primeiro passo, é muito difícil ouvir os sons distintos do idioma. 
Cientistas acreditam cada vez mais que a causa da dislexia é a incapacidade de o cérebro processar o 
que ouve e não o que vê. Porque os disléxicos geralmente confundem o b com o d, imaginou-se a 
princípio que eles tivessem problemas de visão. Agora, os cientistas crêem que os portadores de 
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dislexia confundem as duas letras por causa de sua semelhança fonética. Há diferenças cerebrais em 
pessoas que não lêem bem por serem disléxicas, dizem os cientistas. 

O professor deve ter o cuidado de observar a criança, suas características pessoais, e decidir-
se pelo método que melhor se ajuste a ela. Aprender a ler ou não depende de como se ensina.  

A neurolingüista Susan Grant descreve o sofrimento das crianças que lêem mal. “Primeiro, elas 
ficam frustradas e embaraçadas e depois começam a dizer que detestam ler. Mais tarde, começam a se 
sentir isoladas, não conseguem escrever uma sentença simples, não conseguem soletrar e passam a 
negar o problema, dizendo que não se importam”. 

A pesquisadora Marilyn Jager Adams, de Harvard, diz que a maioria dos estudantes que não 
aprendeu a ler de forma adequada até os 9 anos, tende a passar o resto da vida como mau leitor e o 
problema está nas escolas que falharam em ensinar bem essas crianças.  

 
 

DIFICULDADE DE APRENDER 
 
Como encarar a dificuldade de aprender do aluno? Restringe-se à sala de aula, à 

incompatibilidade com o professor ou com o curso? 
As dificuldades do aluno podem estar fora da sala de aula. A prática pedagógica chama a 

atenção para dois fatores: falta de prontidão e imaturidade. 
Na falta de prontidão, o rendimento é prejudicado pelo fato de o aluno não ter o conteúdo 

necessário para acompanhar as aulas. É problema de formação deficiente que ele traz dos anos 
anteriores. O estudante pode até ser esforçado, prestar atenção às aulas, ser disciplinado, fazer as 
atividades, mas não alcança a aprendizagem no nível desejado. A falta de prontidão manifesta-se, 
também, pela dificuldade de concentração. Os psicólogos passam a seguinte imagem: “O aluno parece 
uma parabólica, capta tudo que aparece, se liga em tudo ao mesmo tempo, mas não consegue 
organizar o raciocínio”. 

Outro fator, a imaturidade, leva, freqüentemente, à repetência, pela dificuldade de aprender. A 
imaturidade manifesta-se em três situações. A primeira pelo que chamamos de complexo de 
onipotência, assim descrito pela psicologia: “O aluno acha que nada de ruim acontece a ele, se acha o 
bom, julga-se capaz de fazer tudo ao mesmo tempo e vai adiando a recuperação das perdas. Acha que 
na hora “h” estala o dedo e consegue tudo”. 

A outra situação de imaturidade é a desmotivação, que pode ter o mesmo efeito da 
anteriormente citada. Em geral, vem de uma família que sempre faz as coisas por ele, mima-o demais, 
dá tudo de “mão beijada”. A criança acaba acomodando-se, habituando-se a transferir 
responsabilidades. Conclui que nas situações adversas a mãe vai à escola, conversa e resolve o 
problema. 

 
Um terceiro fator é a agressividade. O aluno assim descrito, quando contrariado, torna-se 

agressivo. Age com rebeldia, fica alterado, não consegue enfrentar uma situação problemática. 
A criança quando conduzida com equilíbrio e ponderação, quando colocada devidamente no 

nível de seu alcance educacional, vai criando percepção, reagindo com mais maturidade. Nos casos de 
baixo rendimento do aluno, a conversa com os pais é importante. É importante haver um bom 
entrosamento entre pais e mestres para que as causas sejam evidenciadas e tratadas conjuntamente. 
O que se percebe é que muitos pais reagem desfavoravelmente à explicação da escola. Contestam e 
pedem reconsideração. Quando a reprovação é inevitável, a opção, geralmente, é por mudar o filho de 
escola. 

Quanto a mudar de escola, há posições diferentes: uns consideram que mudar de escola não é 
o caminho adequado; outros, como o Colégio Bandeirantes, de São Paulo, acham a mudança um 
procedimento salutar. O aluno entrará em contato com outra filosofia de ensino e voltará, depois, se 
quiser. No Bandeirantes, o aluno que ficar em mais de três disciplinas não pode se matricular 
novamente. 

No caso da alfabetização, métodos inadequados podem gerar dificuldades na aprendizagem. 
Escolas mais avançadas, que ensinam outros idiomas, além do materno, mostram que a impropriedade 
metodológica pode criar confusão na criança. 
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Parece haver consenso de que a alfabetização não deve ser bilíngüe. Se a fala em outro 
idioma deve ser estimulada desde o nascimento, o mesmo não ocorre com a escrita. Especialistas 
concordam que a alfabetização deve ser feita em uma língua primeiro e só mais tarde em outra. 

A Escola Graduada de São Paulo (americana) segue esta orientação. As crianças fixam bem 
um idioma antes de investir no outro, evitando confundi-las. Nessa escola, a alfabetização ocorre em 
inglês e, só no 2.º ano, que corresponde ao 1.º no currículo brasileiro, o português é ensinado. O que se 
verifica é que as crianças aprendem os dois idiomas tranqüilamente. 

Para a fala, quanto antes o aprendizado começar melhor. Evita crescer com sotaques. Deve-se 
incentivar a conversação em língua estrangeira, porém, na escrita, iniciar com só um idioma. Há escolas 
que, quando a criança está próxima de iniciar a educação formal, conversam com os pais para saber 
onde os filhos vão continuar os estudos. Se for numa escola em português, a pré-alfabetização será 
feita em português. 

Há casos de crianças que só ouvem, por exemplo, espanhol em casa com os pais, falam 
português com amigos e inglês na escola. Os professores comprovam que essas crianças passam de 
uma língua para a outra naturalmente porque a aprendizagem começou antes que os sons da língua 
materna estivessem arraigados, o que ocorre com os adultos. 

Na dificuldade de aprender não se pode generalizar; é preciso que se busquem as causas: 
desencontro profissional? Problemas de relacionamento? Falta de prontidão da criança? De 
concentração? Imaturidade? Em relação ao professor, falta de formação? Métodos inadequados de 
ensino? Outras? 

 
 

EDUCAR É RESPONSABILIDADE DA ESCOLA? 
 
A criança, o jovem, estão expostos às mais variadas influências de comportamento. A 

concorrência parece seqüestrar a educação. Temos a televisão, cinema, toda uma mídia a destilar 
inovação. Os pais, trabalhando fora de casa, o dia todo, com vida estressada, pouco ânimo têm para 
cumprir o seu papel de educador, delegando essa competência à escola. 

Os pais, ao não assumirem a educação dos filhos, sobrecarregam a escola, que se torna mais 
uma vítima da falta de educação que vem caracterizando a infância e a juventude. Quando a escola 
cobra dos pais educação dos filhos, estes devolvem a responsabilidade para ela. O que vem 
acontecendo é que etiquetas, regras de convivência, de boas maneiras, estão começando a fazer parte 
do currículo escolar. A escola começa a ensinar coisas básicas, esquecidas das famílias, como não 
gritar, não falar alto, não falar de boca cheia, não jogar lixo na rua, organizar a bagunça em casa ou ter 
hábitos saudáveis de higiene. 

Uma grande reclamação dos professores é de que os alunos não obedecem, não respeitam, 
não toleram dialogar, não sabem conversar, revelando comportamento agressivo, resultado da falta de 
educação. Mostram uma rebeldia que denota ausência de limites, ausência iniciada em casa e 
prorrogada pela escola.. 

Vive-se o resultado da falta de limites de uma geração. O adulto não dá o exemplo e a criança 
e o jovem repetem o que presenciam. Não adianta dizer que não é educado gritar, falar palavrões, se é 
assim que os adultos agem. O desajuste aumenta quando os valores passados pela escola diferem do 
que é veiculado pela mídia. Tomemos o exemplo, dentre os ensinamentos básicos, do respeito ao outro 
e especialmente do respeito aos mais velhos, preceitos esquecidos por conta da cultura do 
individualismo, do comportamento “do se dar bem”, tão marcados pela mídia e que vai contaminando a 
todos. 

No processo da educação tradicional, a proposta era ensinar o respeito pelo respeito. A 
pedagogia moderna orienta para o pensar junto, o pensar de como se viver melhor, na compreensão de 
que se eu quero ser bem tratado, o outro também quer. Tem que haver igualdade de condições, 
reciprocidade. 

As famílias precisam entender que a escola não substitui a educação dos pais, ela 
complementa, auxilia, reforça. Se a educação em casa falha, ela supre com relatividade, mas, isso lhe 
acarreta prejuízos instrucionais, prejuízo no conhecimento sistematizado. A escola sabe que não pode 
ignorar os aspectos comportamentais, porque a falta de educação vai marcar a sociedade de um 
retrocesso, de uma “volta à selva”, mas sabe, também, que não substitui a família. 
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Além disso, escola e pais perdem-se meio a tantas inovações, a tantos modismos e, às vezes, 
fica difícil saber o que é certo e o que é errado. Os valores a serem transmitidos devem ter a 
aquiescência de todos os envolvidos no processo da educação, ou seja, da escola e dos pais. Pais e 
professores devem falar a mesma linguagem, para não criar conflito, causar confusão. Devem discutir o 
assunto e tomar medidas comuns. 

Há, contudo, aspectos da educação que excluem a escola, que são de absoluta competência 
dos pais, como, por exemplo, a punição física. A punição física é um aspecto importante, polêmico, 
onde não há unanimidade sobre o assunto, não só entre os pais, como entre os psicólogos, pediatras, 
psiquiatras ou psicoterapeutas. A punição grave, as surras, são taxativamente condenadas, 
caracterizadas como violência. 

Quanto ao tapa, o “tapinha no bumbum”, o entendimento é contraditório. Há os que condenam 
e há os que acreditam que ele tem o seu lugar, o seu momento. Os que são contra à palmada ou ao 
castigo, como método de educação, afirmam que, embora um tapa e um espancamento sejam 
diferentes, o princípio que os rege é o mesmo: o uso da força, do poder. Os psicólogos dizem que o uso 
da força física é uma forma de conseguir, rapidamente, o que se deseja, mas provoca revolta e não 
conscientiza. 

Quando se pergunta a uma criança o que ela sente após uma palmada, as respostas 
freqüentes são raiva, dor, tristeza. Baixa auto-estima, agressividade, dificuldade em se relacionar, em 
confiar um no outro, infelicidade e retardamento mental, estão entre as conseqüências da violência 
contra crianças. Várias pessoas entrevistadas consideraram o diálogo, o ensinar o certo e o errado, 
procedimentos bem mais válidos, mas uma grande maioria admitiu o tapinha eventual, quando a criança 
extrapola os limites. 

Há, porém, unanimidade quanto aos malefícios da violência psicológica, tida, pelos psicólogos, 
como pior que a violência física. Dizer à criança: “Você não faz nada direito”, “não dá para confiar em 
você”, remoem e acabam por influenciá-la nessa direção. 

Outra questão contraditória é sobre o castigo. Há quem acredita, como o psicólogo Haun 
Grüspun, que as palmadas podem ser substituídas por castigos. Diz ele: “Privar a criança, que erra, de 
algo que ela gosta é o que mais falta em nossos dias. Se os pais não colocarem restrições diante do 
erro vão acabar criando, não-cidadãos, pessoas anti-sociais”. Os adeptos dessa linha acreditam que o 
castigo, que impõe limite, é fundamental e que se deve sempre estabelecer a ligação entre a natureza 
da malcriação e a penalidade. 

Há, também, uma outra vertente que acredita que castigo não é menos ruim que palmada. 
Castigo é vingança, é autoritarismo. É uma barganha e não uma relação afetiva. Portanto, nem castigo, 
nem palmada. 

Segundo especialistas, não há trabalhos científicos que confirmam a eficiência da palmada; em 
compensação, um estudo norte-americano mostra que crianças, que raramente ou nunca apanharam, 
têm melhor desempenho em alguns testes de inteligência do que as que apanharam com freqüência. A 
explicação também está em que os pais que não usam de violência se empenham mais em dialogar, 
estimulando a capacidade de aprender. 

Sempre é bom lembrar aos pais e aos professores que educar é um trabalho gradual, diário e 
que não se impõe limites de uma hora para outra. Mais vale conscientizar que simplesmente castigar. 
“A cada vez, a criança vai entendendo as situações, principalmente, se tudo acontece de maneira 
amorosa, com o intuito de ensiná-la. A criança disciplinada é mais sadia psicologicamente que a 
indisciplinada ou a mimada, que, em geral, ‘é mais frágil”, adverte o psicólogo Thomas Berry Brazelto. 

 
 

LEITURA E ENTENDIMENTO DE TEXTO 
 

Envidar esforços para que o aluno não derrape no caminho da aprendizagem e possa 
encontrar-se com uma humanidade avançada são preceitos da educação mundial. Hoje, o aluno 
diversifica as fontes de informação, que não são apenas os conteúdos dos livros, dos jornais ou 
revistas. Ele tem, a seu alcance, toda a mídia eletrônica, referências nacionais e internacionais. No 
Brasil, a preocupação recai sobre o aluno pobre, que, além de suas precárias condições de vida, de 
baixo repertório cultural, tem aula com professores mal formados, oriundos de faculdades deficientes, 
criadas na onda da proliferação universitária que invade o País, professores mal pagos, 
sobrecarregados por aulas e por turmas grandes. 



 

Prática Pedagógica - Estruturando Pedagogicamente a Escola - Izabel Sadalla Grispino 96

Vem daí o resultado do Programa Internacional de Avaliação de Alunos, em 2001, quando, em 
32 países submetidos a teste de capacitação de compreensão de leitura, nossos estudantes ficaram em 
último lugar. Em último lugar também em ciências e matemática. Esse desabonador resultado é 
revelador de falhas fundamentais que sofre a educação no Brasil. A incapacidade de compreender o 
que se lê se estende, também, na devida proporção, aos professores, que não conseguem, eles 
mesmos, se enquadrar na filosofia de que educação é, sobretudo, aprender a aprender. 

Se o aluno não compreende o que lê, como encontrar prazer na lei-tura? Como se apegar ao 
hábito da leitura? Como adquirir enriquecimento de vocabulário, a capacidade de construir um 
pensamento lógico, coerente, estimulador? Trabalhar bem a linguagem é requisito pri- mordial para um 
bom desempenho em língua portuguesa e em todas as disciplinas do currículo. A dificuldade de leitura, 
de interpretação, ar- 

rastam à dificuldade de expressão. A carência vocabular é uma característica dos jovens de 
hoje. Dificilmente, eles se expressam em frases completas; usam, antes, palavras "chavões”, que 
exprimem uma gama de sentidos, como “legal”, “ok”. Têm preguiça de pensar. Fogem da análise, não 
desenvolvem a percepção do valor de cada elemento lingüístico na estrutura da frase. 

Na Grécia antiga, já se fazia associação entre ensino e leitura; leitura entendida como fonte de 
saber.O entendimento do texto é fator essencial para se gostar de ler. Sem a leitura e sua 
compreensão, empobrecemos.Para haver qualidade de ensino, a escola precisa entender a força dos 
livros no currículo, do conhecimento literário que faz subir o nível educacional. A literatura tem grande 
importância na educação do aluno. As bibliotecas escolares devem combinar lazer e pedagogia. 

Uma pesquisa divulgada em 2003, pela Confederação Nacional de Trabalhadores em 
Educação, revela que apenas 60% dos professores têm o hábito da leitura. Isso é sério, porque quem 
deve estimular, encantar os jovens com os livros, não lê! Deficiências em língua tornam difícil o 
aprendizado de todas as outras matérias. A língua, no nosso caso portuguesa, é o eixo regulador de 
tudo, bifurca em todas as áreas do ensino. 

A escola enfrentará melhor o problema, decorrente da falta de leitura, criando projetos 
integrados a todas as áreas, não se restringindo ao português. Projetos isolados não trazem o reforço e 
a amplitude desejável. O que se observa, largamente, nas escolas são experiências desarticuladas, em 
recursos que não se aproveitam entre si, em conteúdos que não se interligam, compartimentando o 
conhecimento. Programas integrados, além do reforço, da visão ampla do assunto, fixam melhor o 
conteúdo e produzem, conseqüentemente, pela abrangência melhores benefícios ao educando. Um 
estímulo geral, em relação à leitura, em exercícios de interpretação e em redação, deve ser pensado 
em todas as disciplinas do currículo. A escola, no seu âmbito, não consegue coordenar os projetos 
pedagógicos, que acabam ficando desarticulados, com projeções diferentes. 

A formação defasada do professor, em relação às idéias pedagógicas mais modernas, não leva 
ao aprimoramento escolar. Terá ele a capacidade de avaliar os seus métodos de ensino e de revertê-
los? Não adiante os governos tentarem melhorar os indicadores educacionais, ostentando maior 
número de anos de escola se esses anos não vêm seguidos de qualidade. A ausência de qualificação 
traz efeito nefasto ao indivíduo e à sociedade. 

Para haver maior entrosamento entre escola e comunidade, o professor precisa entender as 
características de sua escola, de seus alunos, de sua região. Toda capacitação deve ser centrada na 
escola em que o professor trabalha, no local em que mora. O que se quer é aproximar o aluno do 
professor e vice-versa, para uma aprendizagem mais natural. O que se quer é evitar que o aluno saia 
da educação básica semi-analfabeto, como se constatou, em larga escala, na avaliação publicada do 
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), em 2001. O nível das redações foi, em geral, muito baixo, 
muito aquém do desejável. 

Os principais jornais do País publicaram, em exclamações, frases que chocaram a opinião 
geral. Alunos, no final do ensino médio, formulando frases desconexas, sem sentido, uma relação de 
absurdos criados por eles e com graves erros de gramática. Vejamos algumas dessas frases: “No país 
em que vivemos, os problemas cerrevelam”, “O que é de interesse de todos nem sempre interessa a 
ninguém”, “A natureza foi discuberta pelos homens a 500 anos atrás”, “Não preserve apenas o meio 
ambiente, mas sim todo ele”, “O maior problema da floresta amazonas é o desmatamento dos peixes”, 
“Os desmatamentos de animais precisa acabar”. “Vamos deixar de sermos egoistas e pensar um pouco 
mais em nós”. E nesse nível, frases e frases amontoam-se.  

A cada passo da avaliação, de diferentes situações de aprendizagem, constata-se visível 
decadência do ensino público. Como esses jovens conseguirão freqüentar um curso superior de 
qualidade? Como enfrentarão a concorrência de mercado? Como vencerão a competição? Como serão 
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aproveitados pelo mundo da alta tecnologia, do alto saber? A escolaridade, o número de anos passados 
na escola, para esses alunos resolve? Ajuda-os a se colocarem na sociedade? 

Quanto tempo perdido na escola, quanto atraso em sua vida pessoal e profissional! Quando 
interrogado a respeito do resultado do Enem, o então ministro da Educação, Paulo Renato Souza, deu 
uma explicação, no mínimo, constrangedora: “É uma população jovem, uma população carente, que 
chega, que vem de famílias de escolaridade baixa”. Apenas constatar leva a alguma coisa? Aliás, essa 
constatação é antiga e que meios foram tomados para corrigir as falhas, para modificar a pesarosa 
situação? Para esse diagnóstico, não há remédio curativo? 

Uma vez detectadas as causas, fica mais fácil a remoção dos escombros e em que pese a 
competência do então ministro Paulo Renato Souza, em termos de qualidade, o ensino no Brasil decaiu 
e muito. 

 
 

O HÁBITO DA LEITURA 
 
Retorno a um ponto capital da escola na formação do educando: o hábito da leitura. 
A criança, para se tornar um leitor, deve ter uma relação de companheirismo com os livros, 

conviver com contos, romances, poesias, textos de teatro, obras populares, obras clássicas da literatura 
nacional e internacional, sempre ajustados à sua faixa etária. Esse convívio com os livros facilita o 
incentivo do hábito de ler. 

A leitura freqüente leva a uma melhor escrita; quanto mais se lê, mais domínio se tem sobre o 
texto escrito; leva a um raciocínio mais apurado, a um mais alto nível de inteligência, a uma habilidade 
expressiva aprimorada. A psicologia vem demonstrando que existe uma correspondência estreita, uma 
forte correlação entre o nível de vocabulário e o quociente de inteligência, isto é, entre o domínio da 
linguagem e a inteligência. Quanto maior o número de palavras, quanto mais elaboradas as 
comunicações – por exemplo, entre as crianças e o adulto – mais potencializado fica o desenvolvimento 
da sua inteligência. 

A leitura deve ser diversificada, de gêneros literários diferentes. Uma leitura atenta ao 
conteúdo, à forma de escrever, às regras gramaticais, tentando captar o que está nas linhas e, também, 
nas entrelinhas, isto é, o que está implícito no texto. Para tanto, o aluno deve ser orientado a uma leitura 
cuidadosa, instigado a ver além do que está simplesmente escrito. 

A qualidade do ensino passa pelo hábito da leitura e a escola não pode mais deixar o estímulo 
à leitura por conta da família, de sua herança cultural, conforme fazia no passado. Hoje, a rede pública 
conta com uma clientela bem diferente, de um nível sociocultural empobrecido e compete a ela 
encaminhar a criança, e até mesmo sua família, à leitura. 

A escola precisa reservar em sua organização curricular, em seu projeto pedagógico, um lugar 
especial para a leitura, para a literatura. Ela deve promover atividades que intensifiquem a prática da 
leitura. Criar, inovar formas de tratar o texto literário. Idealizar espaços para a leitura, enriquecer o 
acervo de sua biblioteca, com variedade de textos que sejam representativos das diferentes faixas 
etárias e da cultura heterogênea de nosso povo. Emprestar os livros não só para os alunos, mas 
também para seus pais e para toda a comunidade, melhorando o seu ambiente, elevando o grau de 
cultura geral. A escola faz da criança um veículo para a formação do hábito de leitura nos lares mais 
carentes, incentivando a leitura em casa. A idéia é do livro passar a fazer parte do cotidiano dos 
estudantes e de seus familiares. Segundo especialistas do MEC, é na faixa etária correspondente às 
4.ªs e 5.ªs séries que as crianças começam a ter fluência na leitura e podem cultivar o hábito. 

A escola deve criar a hora do conto, podendo, neste setor, obter, inclusive, a colaboração dos 
pais, que queiram dedicar um tempo para a escola, lendo ou contando histórias para as crianças. 
Nessas circunstâncias, o voluntariado exerce um papel tão importante, no despertar do gosto pela 
leitura, quanto o próprio especialista da educação. Nas histórias lidas ou contadas, deve-se ater à 
expressividade; ler ou falar com entonação, com ênfase em determinados momentos, respeitando as 
pontuações, as exclamações, as interrogações, as reticências, despertando emoções, provocando 
reflexão, criando verdadeiros recitais. Esse ambiente de representação recupera a arte, que foi deixada 
para trás, da récita. 

A escola pode convidar escritores, contadores de histórias, declamadores de poesia, 
incentivando e motivando o universo imaginário da criança. Estas são algumas das ações que se 
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transformam em efetivos instrumentos pedagógicos, capazes de conduzir o aluno ao prazer da leitura e 
a escola ao significado maior que a literatura empresta ao seu currículo. 

Essa preocupação da escola com a leitura intensificou-se, principalmente, depois do resultado 
do “Programa Internacional da Avaliação de Alunos”, que mostrou, em 2001, o grande fracasso dos 
alunos brasileiros, em relação à leitura e ao entendimento de texto. Só um longo descuido da escola 
explica esse desastroso resultado! É, como se diz: “Depois da porta arrombada coloca-se a tranca”. 

Em 1997, através do Sistema de Avaliação do Ensino Básico (Saeb), o MEC coletou 
informações para averiguar se a escola estava ministrando um ensino de qualidade, se a educação 
estava formando cidadãos capazes, inseridos no mundo atual. O resultado foi bastante desolador. 
Revelou que o baixo aproveitamento e queda do nível de aprendizagem aumentavam à medida que as 
séries avançavam e isso vem se confirmando desde as avaliações feitas a partir de 1990. Em alguns 
casos, nenhum aluno conseguiu dominar os conteúdos mínimos da série em que estava. 

Na análise de texto, não houve interpretação e raciocínio, revelou o estudo do Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), feito por especialistas da Organização das Nações 
Unidas (ONU), chamados pelo MEC para avaliar o fraco desempenho dos alunos, constatado no último 
Saeb. 

Essa entidade sugeriu mudanças. A título de exemplo, citaremos as mudanças no ensino de 
português: “O modelo de ensino de português deve ir além dos livros didáticos; o aluno deve ter contato 
com textos diferenciados, desde os literários aos mais comuns, contato com jornais, revistas e até 
mesmo com manuais de instrução”.  

Um outro aspecto revelador da decadência do ensino veio do resultado do questionário 
aplicado aos alunos pelo Exame Nacional de Cursos, o Provão. Mostrou que os universitários 
brasileiros lêem pouco e, como conseqüência, são pouco criativos, pouco afeitos à pesquisa, à 
curiosidade científica. 

No Brasil perpetua-se a cultura oral, de ouvir falar. A falta de hábito de leitura mostra que 
estamos formando profissionais medíocres, divorciados das fontes escritas da civilização. O Provão 
revelou que, na média nacional, 20% dos estudantes não leram nenhum livro no ano de 1998, exceto os 
escolares. Em São Paulo, o índice cai para 18%. Apenas 23,6% dos alunos leram mais de 4 livros em 
12 meses. 

O mais triste é que o aluno pode aprender, na escola, a não ir além do que o professor manda. 
Quando acontece de o aluno tomar a iniciativa de avançar, o professor interfere, possivelmente 
amedrontado, impedindo o seu crescimento pessoal. Usa da prerrogativa de que a orientação recebida 
é mais do que suficiente.  

Jacinto Brandão, então coordenador do vestibular e vice-reitor da Universidade Federal de 
Minas Gerais, lamentou o baixo índice de leitura entre os universitários e concluiu: “Os que não lêem e 
não têm contato com os diversos tipos de texto, certamente, terão maior dificuldade no mercado de 
trabalho, em razão da falta de autonomia intelectual”. 

A falta de curiosidade é a razão da falta de interesse pela busca da leitura, dizem os 
especialistas, e isso se refletirá na carreira profissional. Este profissional será, sem dúvida, mais 
passivo, mais acomodado. 

A leitura é a chave que abre as portas da realização profissional, do sucesso.  
 
 

CRIANÇAS COM SOBRECARGA DE ATIVIDADES 
 
Os jovens vivem num mundo que muda num ritmo acelerado, caracterizado por pressões 

sociais que os fazem crescer muito depressa. São pressionados a adaptar-se a padrões familiares 
instáveis, a assumir compromissos, a ingressar mais cedo nas universidades, a participar e a competir 
nos esportes, em destrezas especializadas. Enfrentam informações e programas para adultos antes que 
tenham vencido os problemas próprios da idade. 

Estas pressões impõem-lhes maiores responsabilidades, causam-lhes estresse, ao mesmo 
tempo que redefinem a essência mesma da infância, esclarece o psicólogo Joan Isemberg. 

A criança e o adolescente, de hoje, participam de atividades extracurriculares cada vez mais 
numerosas e exigentes. São atividades tidas como armas para o futuro, as quais, se não dosadas, 
podem tornar-se estressantes. Elas dividem o seu tempo entre a escola, os esportes e um sem-fim de 
tarefas. 
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A escola de meio período pode não cobrir todas as necessidades de aprendizagem da criança, 
mas complementá-las com uma carga pesada de atividades pode resultar em fator negativo. Muitos 
pais consideram que as tentações, como a TV, o computador, devem ser enfrentadas com uma agenda 
completa. Consideram que é preferível ocupá-la a deixá-la permanecer frente à TV, sem controle. 

Depois da escola, as crianças estudam idiomas, computação, música, praticam esportes, 
dança, balé, não se descuidando das artes, das coisas do espírito – uma expressão artística sempre é 
enriquecedora. 

É uma tendência deste tempo histórico social, com suas aspirações culturais, suas 
necessidades de conhecimento, de preparação para a vida futura. Porém, é preciso ponderar, 
estabelecer um equilíbrio, entre o que a criança quer e necessita e o que pode fazer sem se esgotar. 
Corre-se o risco de se desvalorizar o tempo livre, favorável ao amadurecimento emocional, afetivo e ao 
desenvolvimento da criatividade. O ócio também é bom e é preciso respeitar as etapas do 
desenvolvimento infantil, alertam os especialistas. 

Quando o jovem está muito preso a horários, passa a viver sob tensão, diante da qual não 
consegue responder de maneira positiva. Começa a faltar às aulas, a se desmotivar e a produzir baixo 
rendimento. O excesso de exigência, com vista a uma competência refinada, cada vez mais se instala 
em todos os aspectos da vida. 

As atividades são pensadas, pelos pais, como uma preparação necessária para um futuro 
mercado de trabalho exigente e competitivo. Elas sempre existiram, mas, agora, são outros os níveis de 
exigências, outras expectativas. Antes eram complementares ou passatempos, hoje, surge o fator 
competitividade, encarado não só no plano individual, mas comparado a um outro. Quando isso ocorre, 
pode se tornar perigoso porque coloca a criança, muito cedo, em frente de batalha. 

Por outro lado, as atividades extracurriculares são importantes instâncias de socialização, 
principalmente para crianças e jovens muito tímidos. Surgem, contudo, dilemas entre os pais de qual o 
melhor procedimento: crianças agendadas ou crianças livres? Para psicólogos da área infantil, como 
Aurora Isasmendi, o importante é atender as demandas pessoais, não se podendo, assim, falar em 
regra geral. Aos pais competem observar o andamento, o rendimento, se a criança não demonstra 
cansaço e se não começa a fracassar nos estudos. 

Nestes tempos, em que o comum são os pais trabalharem o dia todo, as atividades 
extracurriculares podem ser a solução para que os filhos não dispersem seu tempo, adquiram 
competência, não se deixando consumir pela TV. Elas são, de um modo geral, consideradas boas e 
necessárias, mas devem ser acompanhadas com cuidado, para não produzirem efeito negativo, 
reações de estresse, traduzidas por enxaquecas, dores de estômago, problemas de conduta e insônia. 

É preciso apegar-se aos centros de interesses e ao desenvolvimento evolutivo de cada criança 
e oferecer atividades adequadas à sua idade. Pergunta-se: até que ponto estamos respeitando os 
ritmos evolutivos e as motivações de nossa criança e até que ponto estamos desraizando-a demasiado 
cedo da família? Não estamos limitando sua felicidade lúdica? Qual a educação apropriada para o 
desenvolvimento do nosso filho? Tentar ajustá-la às suas necessidades físicas, sociais, emocionais e 
cognitivas, como, também, às características sociais e ao trabalho da família. 

“Desejaria que cada pai pensasse com a cabeça e agisse com o coração, que conseguisse 
captar o que agrada ao filho e o que o contraria”. (Isasmendi). 

 
 

PAIS FRENTE À PEDAGOGIA AVANÇADA 
 
Nesse universo em mudança, os pais sentem-se inseguros quanto à educação dos filhos, 

ministrada nas escolas. Querem mudança, mas temem o rompimento dos padrões morais que 
sustentaram a sua geração. Querem inovação, mas atemorizam-se diante do novo. Por isso, a escola 
tem que tornar escola também dos pais, inteirando-os da pedagogia renovada. No passado, religião e 
tradição eram fortes ingredientes para a escolha da escola dos filhos. 

Para responder a essa ambígua sociedade de transição, a pedagogia indica o caminho da 
compreensão, da tolerância. Impor não é solução. Autoritarismo não funciona nem para os pais, nem 
para os professores. Ele é fonte de problemas. O professor “exigente”, também, não tem mais vez. Seu 
papel de transmissor do conhecimento, a sua imagem de “sabe tudo”, acabaram. O conhecimento não é 
mais doado e sim construído. A velocidade das inovações tecnológicas e a Internet acabaram com o 
conceito de “aluno enciclopédia”. 
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Outra forma de autoritarismo é a aquiescência da repetência, por parte dos pais, aos alunos 
que vão mal na escola. Os pais, ansiosos por resultados, apegam-se à mensuração da produção 
escolar, em contradição ao método adotado pela escola, orientado pelo socioconstrutivismo, que 
trabalha as várias facetas da aprendizagem, as inteligências múltiplas.  

A repetência não é mais que o reforço do ensino pela via da punição. A aprendizagem leva em 
conta o biorritmo do aluno, o interesse das diversas faixas etárias e a natureza do aprendiz. Quando há 
interesse, a aprendizagem é duradoura. Leva em conta o potencial, as virtualidades, direcionando o 
ensino para essas características. 

 
Qualidade de escola forte, puxada, para os pais, revelada em pesquisas, está, em primeiro 

lugar, trabalhos escolares; em 2.º, horas de estudo e, em 3.º lugar, as lições de casa. Nos métodos 
renovados, o aluno passa a ter mais atividades extraclasses e menos tarefas em cadernos. As escolas, 
para ciência dos pais, anotam, nos cadernos dos alunos, os trabalhos realizados fora da sala de aula, 
substituindo a lição de casa. 

A própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) inspirou-se no socioconstrutivismo ao 
permitir currículos mais flexíveis e regionalizados. O socioconstrutivismo vai buscar seus fundamentos 
nas teorias do desenvolvimento humano e do processo de alfabetização, requerendo, para sua 
aplicação, currículos mais flexíveis. É um método já consagrado mundialmente; o problema é que para 
funcionar exige dos professores sólidos conhecimentos e essa não tem sido a realidade constatada. É 
ainda precária a percepção da reforma de ensino pelos professores. Muitos afirmam desconhecer as 
profundas mudanças requeridas pela pedagogia aberta. Por sua vez, os pais, pressionados pela 
excessiva competição no universo profissional, pensam em uma instituição que dê muito conteúdo 
desde a pré-escola, trazendo reflexos visíveis para o mundo infantil. A concepção “preparar-se para a 
vida” faz com que os pais pressionem as escolas para realizar a transformação de seus filhos, ainda 
pequenos, em futuros profissionais competentes. Essa preocupação seria compreensível se se tratasse 
de alunos do ensino médio, mas eles deixam claro que a “hora de brincar” – alusão à educação infantil 
– já passou e que as “crianças de 7 anos devem cair na realidade”. Querem, agora, uma escola voltada 
ao conteúdo, propondo uma esquema rígido de ensino, desde a infância. 

A criança estará, contudo, melhor preparada para a vida se educada de forma aberta, sendo 
olhada no sentido de suas necessidades, de seu desenvolvimento e de seus interesses. Criatividade é 
passaporte para o futuro. Hoje, o mercado pede dos profissionais iniciativa, inventividade, 
cooperativismo, bom relacionamento em trabalhos de grupo.  

São principalmente para esses aspectos, para o desenvolvimento da autonomia na 
aprendizagem, para socioconstrutivismo, que a escola coloca seus temas, estrutura o mundo do 
estudante 

As escolas despertaram-se para o socioconstrutivismo influenciadas, também, pela LDB, que 
determina estar o trabalho docente centrado em três vertentes: conceitual (o que é ensinado ao aluno), 
atitudinal (o desenvolvimento de valores) e procedimental (o clássico, aprender a aprender). Para 
atender às exigências da Lei, a escola opta por três direções: o construtivismo, o sociointeracionismo e 
o socioconstrutivismo. Não são orientações que fornecem receita para todos os problemas 
educacionais, mas caminhos que ajudam a refletir sobre como se constrói o conhecimento. O professor 
não mais oferece o conhecimento, redefine o seu papel como o mediador entre o saber e o aluno, base 
do socioconstrutivismo. 

Com a mudança, a sala de aula passou a ser o laboratório em que “se ensina a fazer”. Os pais 
vão perceber, com o tempo, que não é a quantidade, mas a qualidade do conhecimento que promoverá 
o futuro do filho. 

 
 

ATIVIDADES “ZEN” PARA CRIANÇAS 
 
Toda criança quer limite e afeto. Se é desrespeitosa e nada acontece, torna-se hostil. A escola, 

meio à diversidade de temperamentos, não pode manter uma única regra, estabelecer uma linha igual 
para todos. O tratamento, em determinadas situações, deve ser individualizado, criando-se 
oportunidades de crescimento a cada aluno. 

Aventurar-se, com cautela, na estrada do saber é necessário e eficaz. Tem-se que avançar 
sempre, desenvolvendo no aluno uma atitude de enfrentamento das situações de aprendizagem. O 
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medo de errar retarda o aprendizado. O aluno deve ser orientado a constatar o erro e a aprender mais 
com ele. 

A escola, de hoje, enfrenta uma movimentação, uma inquietação maior de seus alunos. Com a 
TV, o computador, os games, as crianças estão se tornando mais ansiosas. A isso, acresce-se uma 
rotina frenética de atividades extraclasses, as aulas de natação, inglês, balé, judô, futebol e outras, que 
acabam por estressar as crianças, como um adulto. 

Crianças, que começam a apresentar problemas de comportamento, são pelos próprios pais 
encaminhadas a outros tipos de atividades, atividades zen, que vêm ganhando adeptos a cada dia e 
que deixam de ser apenas alternativas. A comprovação de seus benefícios torna seus cursos bem mais 
procurados. Essas atividades englobam as práticas orientais da meditação, ioga, aikido e tai chi chuan, 
que, através de brincadeiras, métodos orientados, investem na saúde do corpo e da mente das 
crianças, além de trabalhar o seu lado espiritual. 

Crianças que freqüentam aulas de meditação aprendem a se relaxar, a se controlar diante de 
contrariedades, enfraquecendo os seus ataques de ímpetos. Com a meditação, elas aprendem a 
desenvolver o 

autocontrole, a fazer exercícios de respiração que as acalmam. As aulas não são presas a um 
roteiro; adaptações são feitas para despertar o interesse dos alunos, apresentando as atividades, 
basicamente lúdicas. Uma boa escola cria muitas brincadeiras, espaço para conversar, para responder 
a dúvidas e até para desenhar. Há todo um encaminhamento na prática de meditação, que uma criança, 
mesmo dispersiva e inquieta, é levada a sentar-se em posição de lótus. 

Cada vez mais crianças freqüentam aulas de ioga, cuja postura e trabalho com a respiração 
fortalecem e mantêm a flexibilidade do corpo, provocando um estado de serenidade, auxiliando a 
criançada envolvida na superestimulação da TV. Ao praticar ioga desde cedo, as crianças se preparam 
para conviver melhor no futuro com a correria do dia-a-dia. Tornam-se menos ansiosas, mais tranqüilas 
e também mais corajosas. 

Outra atividade zen, indicada para crianças, é o aikido, uma luta marcial que se assemelha ao 
judô, sendo, entretanto, uma prática mais serena. É definida como uma antiluta. Nessa modalidade não 
há vencedor, simplesmente porque não existe competição. Os mais fortes fisicamente nem sempre são 
os melhores praticantes. O professor Ricardo Kanashiro, da Associação Cultural do Centro ao 
Movimento, explica: “O que importa dentro de seus preceitos é respeitar a força do adversário. Um 
tombo não representa uma derrota, assim como deixar de conseguir uma coisa na vida não significa 
fracasso. Com a prática do aikido, aprende-se a trabalhar melhor a cobrança social pelo sucesso e pela 
vitória”. 

O tai chi chuan é outra atividade oriental que vem conquistando os pequenos. Essa 
modalidade, em vez dos movimentos lentos das outras modalidades, aplica uma dinâmica própria para 
as crianças. Essa prática traz melhoras na qualidade do sono, da alimentação e do comportamento. O 
tai chi chuan é indicado, como a natação, para crianças com problemas de bronquite. É uma boa 
alternativa para quem não se dá bem com a água. Professores dessa modalidade afirmam que os 
exercícios respiratórios são fundamentais para controlar ou superar as crises. Além disso, ele auxilia na 
coordenação e equilíbrio motores, ajuda na concentração, favorecendo a alfabetização. As crianças 
praticam posturas lúdicas, com as quais imitam animais, e aprendem automassagem, com técnicas do 
dói-in – pontos de energia vital, segundo a medicina chinesa. 

Os horizontes ampliam cada vez mais as oportunidades educacionais de crianças e de jovens. 
O importante é a análise das situações, a observação interessada da problemática comportamental 
infanto-juvenil e buscar ajuda apropriada. Os recursos enriquecem-se a cada passo, conhece-los para 
poder deles se utilizar e beneficiar a criança e o aluno, em geral, é tarefa de todo educador. 

Plutarco, pensador nascido na Grécia, no século I de nossa era, interessou-se profundamente 
pelos rumos da existência humana, pelo sentido prático da vida. Queria proteger os jovens, 
especialmente os mais apressados e impacientes. Ele recomendava a técnica do silêncio. O verdadeiro 
conhecimento, dizia ele, é aquele que torna a alma mais leve e moderada, que afasta comoções e 
paixões inflamadas. O papel maior do professor, dizia ele, é fazer de seu aluno um bom ouvinte, 
“exercitar os ouvidos”, para ser capaz de identificar os bons e os maus discursos e, principalmente, 
aprender sobre o valor do silêncio e da reflexão, para atingir o verdadeiro aprendizado. Para Plutarco, o 
professor deve ensinar os fundamentos da verdadeira “arte de ouvir”. Ouvir não é um ato tão simples, 
requer concentração, atenção, requer uma alma aberta para o mundo e para si mesmo. “É ser capaz de 
ouvir o estrondoso silêncio da existência e reconhecer que somos e seremos sempre meros aprendizes 
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de uma vida que não cansa de surpreender com sua beleza e inventividade”. Eu acrescentaria: de uma 
vida que não cansa de ensinar até nossa morte. 

As atividades zen podem auxiliar a introduzir a criança, o jovem, na pedagogia do silêncio, na 
“arte de ouvir”. 

A propósito: 
Este tema e outros sobre comportamento infantil, deste capítulo, como Formas de 

Comunicação na Infância ou Conflitos entre Escolares, tiveram como fonte o jornal O Estado de S. 
Paulo. 

Ilustro, com este esclarecimento, a importância da leitura de revistas e jornais por professores 
e alunos. A imprensa, responsável, é fonte de conhecimento e parte integrante do currículo escolar. 
Colabora com a sua contextualização, na abordagem de temas atualizados e de relevância social. 

 
 

O PAPEL DA FANTASIA NA CRIANÇA 
 
A fantasia é indispensável para o bom desenvolvimento da criança. É fundamental, dizem os 

psicólogos, que os pais e os professores não atrapalhem a fantasia, expressa das mais diferentes 
maneiras. Quando o mundo imaginário é tolhido durante a infância, é comum a pessoa apresentar na 
fase adulta dificuldades para encarar a realidade. Muitos jovens ficam presos ao mundo fantasioso. 

É preciso, contudo, ficar atento à idade da criança. As que com 7 ou 8 anos ainda acreditam 
cegamente em histórias do mundo imaginário, possivelmente estão fugindo de alguns aspectos do 
mundo real. 

Famílias de formação católica cultivam hábitos como ganhar ovos de chocolate na Páscoa, 
vestir-se de Papai-Noel no Natal, outros, como trocar dentes-de-leite por moedas... Mais do que manter 
uma tradição ou proporcionar uma diversão, esses procedimentos atuam no desenvolvimento 
emocional da criança e podem refletir mais tarde na maneira como esse adulto vai lidar com a fantasia 
ou com a realidade. Por isso, não se deve encarar esses rituais como brincadeiras. É a partir da 
fantasia que a criança vai criar mecanismos para encarar a realidade. Por essa razão, os adultos devem 
responder às perguntas feitas por elas com cautela. 

No início, a criança acata a descrição feita do Papai-Noel ou do coelho sem nenhuma 
curiosidade. Com o tempo, algumas perguntas aparecem. O lado racional começa a aflorar. O próprio 
desenvolvimento da criança é que vai determinar quando isso ocorre. A criança acaba, por si, 
descobrindo que esses relatos não são verídicos, não há necessidade de os pais tentarem esclarecer. 
Os pais não devem forçar a criança a se tornar realista antes de seu momento. 

 
As tradições mudam com os modismos. As histórias também são atingidas pelos modismos. 

Coelhos, Papai-Noel e fadas, hoje, disputam com gnomos e duendes. Há, ainda, personagens que 
caíram no total esquecimento, como as cegonhas. Os pais já não dizem às crianças que 
encomendaram o bebê a essa ave. Outra fantasia muito comum são as varinhas de condão. Com elas, 
as crianças viajam e transformam as coisas. 

Há pais que conduzem as atividades fantasiosas com mais realismo, ficando num meio termo, 
procuram dar uma educação mais realista. Temem não ter dinheiro para satisfazer as fantasias e dizem 
às crianças que quem compra os presentes de Natal ou o chocolate de Páscoa são elas. Há, contudo, 
relatos de pesquisas que mostram que crianças de 4 anos e mesmo de 6 não querem aceitar essa 
verdade e afirmam aos pais que quem compra os presentes é Papai-Noel e é o coelho que lhes traz o 
ovo de Páscoa. “Ele é branco e bem pequeno”, imagina a criança. A fantasia muitas vezes acaba sendo 
mais forte, dizem os psicoterapeutas. 

Outros pais, entretanto, incentivam a fantasia, como, por exemplo, esconder os ovos de 
Páscoa, para a criança achar, colocar meias na janela e enviar desenhos, cartinhas para o Papai-Noel, 
na época do Natal. 

Aprender a se conduzir na educação dos filhos é procedimento extremamente salutar. Os 
benefícios virão para ambos os lados. Recebi, de uma prezada educadora, normas de conduta dos 
pais, que bateram com a minha formação e que considerei de real proveito registrá-las, a fim de atingir 
uma comunidade maior. O título vinha com a expressão “Missão do lar” e não trazia o nome do autor. 
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MISSÃO DO LAR 
 
Antes de enumerar as considerações, acho oportuno lembrar os pais que eles dêem buscar, na 

escola, esclarecimentos sobre o processo de desenvolvimento da criança, do adolescente, e pôr em 
prática o que aprenderam. 

1. Despertar na consciência dos filhos a existência de Deus, a nossa filiação divina e a 
imortalidade da alma; 

2. Ensinar a prática da verdade; 
3. Formar na criança o hábito do trabalho, quanto mais cedo melhor, de acordo com a sua 

capacidade; 
4. Despertar e ensinar às crianças a prática da caridade; 
5. O hábito da prece todos os dias, agradecendo a bênção da vida: 
6. Estar atendo às atividades escolares e doutrinárias dos filhos; 
7. Ensinar aos filhos a prática do perdão, não deixando permanecer entre eles qualquer 

animosidade; 
8. Disciplinar com amor, aplicando a “energia amorosa”.; 
9. Ensinar a respeitar e a amar a natureza; 
10. A respeitar todos os familiares e todas as pessoas em geral; 
11. Prometer à criança somente o que se possa cumprir, mas com discernimento; 
12. Observar e tomar conhecimento das companhias e dos divertimentos dos filhos; 
13. Visitar os familiares, sustentando a amizade e a união da família, dando atenção aos 

idosos; 
14. Examinar as queixas dos filhos, ponderando as decisões pela razão, com o critério da 

verdade; 
15. Tomar conhecimento das reclamações sobre os filhos, não de- fendendo 

precipitadamente, antes de averiguar com certeza a verdade do fato; 
16. Preocupar-se com os filhos rebeldes, difíceis ou excepcionais. Não fazer comparações 

negativas com os irmãos ou companheiros. Em todos os momentos, utilizar o recurso 
da prece; 

17. Oferecer aos filhos somente brinquedos educativos que lembrem a prática do bem e do 
trabalho. Elimine os brinquedos de guerra para o ensino da paz; 

18. Os pais devem educar-se para educar, exemplificar para ensinar. 
 

Finalizo, lembrando Rui Barbosa, ao dizer:  
“Educa-se bem mais pelas ações que pelas palavras”. 
 
 

A APRENDIZAGEM EM BASES CIENTÍFICAS 
 
A Educação Infantil é uma preocupação mundial. Educar a criança é o ponto de partida para a 

transformação social, para se construir um mundo de valores, os quais se diluem diante de nossos 
olhos. Se a criança é o adulto de amanhã, como será esse adulto sem uma base de sustentação 
montada na infância? Base sem consistência, edifício desmoronado! 

Por essa razão, cerca-se o estudo do desenvolvimento infantil de todas as áreas: pedagógica, 
psicológica e científica. A escola não pode parar no conhecimento, tem que avançar, caminhar par a par 
com as descobertas que vêm surgindo e, com elas, reformular-se. 

Até ontem, acreditava-se que os alunos lentos na aprendizagem, com certa dificuldade de 
adquirir o conhecimento, eram somente produtos de uma situação de pobreza, de problemas familiares, 
de falta de prontidão. Hoje, com as descobertas da ciência, certifica-se que a causa pode ser genética e 
como tal pode e deve ser tratada. Esta foi a declaração dada à TV britânica, em março de 2003, por 
James Watson, um dos dois cientistas que descobriram a estrutura do DNA, há 50 anos, conquista que 
lhe valeu o Prêmio Nobel de Medicina em 1962. Nessa declaração, o cientista afirma que “a burrice é 
uma doença genética que deveria ser tratada”. “As pessoas burras, continua ele, ou com coeficiente 
intelectual baixo, que não têm um transtorno mental diagnosticado, sofrem de uma desordem 
transmitida de forma hereditária pelos genes, como ocorre com doenças como a fibrose cística ou a 
hemofilia”. “Se alguém é realmente burro, chamaria isso doença”, reforça esse renomado professor, 
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grande impulsionador do Projeto Genoma Humano, a iniciativa internacional para decifrar o chamado 
mapa da vida. 

James Watson conclama ao uso da engenharia genética para melhorar a raça humana. Pede 
aos cientistas que desenvolvam tratamentos genéticos, que façam exames pré-natais para prevenir o 
nascimento de crianças burras. “É injusto que as pessoas não tenham as mesmas oportunidades (de 
ser inteligentes). Uma vez que se dispõe de métodos para melhorar nossas crianças, ninguém pode 
evitar sua aplicação. Seria “burro” não usá-los”, defendeu Watson. 

Um outro aspecto, agora vindo da psicologia infantil, a ser observado pelos educadores e de 
fundamental importância para o desenvolvimento da personalidade, é a solidão na infância. A 
dificuldade de socialização, quando a criança não faz amizades e se acostuma ao isolamento, significa 
que algo está errado; é o momento de se buscar ajuda. 

A dificuldade de se relacionar com outras crianças é mais evidente na escola, onde se aprende 
a arte da convivência. Esse comportamento, revela-nos a psicologia, pode ser sintoma de que ela está 
passando por algum problema, como, por exemplo, a separação dos pais, a falta de atenção, de 
carinho, a baixa auto-estima. 

No ambiente microssocial que é a escola, é muito importante o professor não se limitar à sala 
de aula. Observar o aluno no recreio, nas horas de lazer, se ele se afasta, se não se achega aos 
coleguinhas e comunicar-se com os pais. Manter com os pais cumplicidade, facilitando o diagnóstico do 
problema e a busca de solução. As crianças que se isolam na hora do recreio, que têm dificuldades de 
fazer amiguinhos, mostram sério sintoma. 

O professor deve incentivar o relacionamento dessa criança com seus coleguinhas e os pais 
devem brincar mais com esse filho, convidar outras crianças para brincar com ele em casa. Os pais 
devem buscar espaços onde haja mais crianças e estimular atividades coletivas. Não resolve, por 
exemplo, levar a criança ao shopping, onde há muita criança, mas sem interação entre elas. Os 
psicólogos chamam a atenção para a terapia infantil, chamada ludoterapia, considerada importante no 
caso de crianças com dificuldade de relacionamento. 

Os psicólogos dão uma relação de motivos do isolamento infantil: 
Muito convívio com adultos ou dedicação a atividades solitárias, como videogame, TV, 

computador. O que fazer? Os pais devem incentivar o convívio com outras crianças e as escolas 
programar atividades em conjunto. 

Quando a criança tem gostos e características diferentes da maioria, quando tem maior 
sensibilidade, ou preferência pela leitura, deve-se ajudar essa criança a encontrar amigos que 
compartilhem dos mesmos prazeres.  

Uma séria causa de isolamento e de outros comportamentos anti-sociais é quando a criança 
está enfrentando problemas familiares, discórdia entre seus membros. Ocasião em que toda a família 
deve procurar terapia, parar para reflexão, porque o que se constata é que a violência sai das ruas e 
invade os lares das mais variadas formas.  

A sociedade passa por transformações num ritmo intenso, mudando valores morais, sociais, 
religiosos e a família se ressente da mudança, gerando conflitos. Um mundo novo se descortina e as 
pessoas não estão sabendo bem como agir. Antes, contava-se com fórmulas mais exatas, com 
respostas que se programavam, com modelos que se seguiam .Agora, passa-se por alternâncias de 
desconstrução/reconstrução, sem um guia seguro. Tem-se que enfrentar novos desafios, fazer escolhas 
num terreno em que não se está preparado. Os parâmetros fixos que orientavam as pessoas não 
existem mais. 

O aprender a conviver com o novo repercute na família, de modo a provocar instabilidade, 
insegurança. A criança absorve o ambiente conturbado e passa a ter problemas emocionais, viés de 
comportamento. Os problemas familiares são abrangentes e as causas da desestabilização da criança 
estão embutidas nas atitudes dos adultos.  

O professor alcança a aprendizagem de todos os seus alunos quando se torna um profissional 
interessado, participativo de suas vidas, não se contentando com a posição de mero espectador. Ele 
não pode, inclusive, prescindir da educação continuada. Novas descobertas, novas pesquisas, novas 
avaliações surgem e é preciso acompanhá-las, para introduzi-las em seus métodos de trabalho, 
colocando-os dentro da modernidade, ajudando o aluno.  
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UM IMPORTANTE ASPECTO DA PARCERIA ESCOLA E PAIS 
 
A escola deve procurar na família os problemas de comportamento de seus alunos . É na 

família que se delineiam as características sociais, éticas e morais da criança, futuro adulto. 
O conhecimento sobre a criança, em seus amplos aspectos, deve ser perseguido pela escola. 

Buscando i8lustrarl-se, a escola vai às causas do comportamento anti-social, discute-as com os pais, 
para que estes possam entender melhor o que se passa com o filho e ajuda-lo. A educação integral 
dada pela escola não pode se descuidar do emocional, do comportamental, se quiser atingir uma 
aprendizagem plena. 

Um forte fator de desestruturação da personalidade é a desestruturação da família. A criança 
sofre um impacto quando os pais se separam, criando comportamentos agressivos. Mais precisamente, 
dizem os psicólogos, não é bem a separação que causa problema, mas a ausência ou negligência dos 
pais em relação aos filhos. Ao se separarem, os pais não se divorciam da maternidade ou da 
paternidade. A ausência pode dar-se tanto entre casais separados, quanto em pais que vivem juntos. O 
que conta é a qualidade do relacionamento. As tensões nas relações familiares concorrem, igualmente, 
para o comportamento desajustado. 

Falta de supervisão, de regras, de comunicação, de indiferença ou apatia dos pais, trazem 
problemas de comportamento, como, também, quando exercem a autoridade sob a forma de exigência. 
Diálogo e autoridade dêem caminhar juntos. Pais democráticos, e que ao mesmo tempo se impõem , 
dão valor tanto à autonomia do filho quanto ao comportamento disciplinado. Estimulam o diálogo, a 
troca de idéias e 

 
Quando exercem a autoridade, sob a forma de exigência ou proibição, explicam suas razões. 

Afinal, educar implica na necessidade de dizer não. 
Os filhos tendem sempre a testar os limites dos pais e estes devem sempre se apoiar no amor, 

no equilíbrio, no bom senso. Não deve haver jogo duplo. O filho quer ser tratado com justiça, 
autenticidade. Quer coerência entre o dizer e o ser. A educação não traumatizante, a ausência de 
responsabilidade, geram confusões mentais. 

A escola não pode adotar uma atitude de avestruz, procurando não enxergar os problemas de 
comportamento que esbarram na aquisição da aprendizagem. 

Uma outra forte causa que abala o comportamento da criança é o sentimento de perda. As 
perdas ameaçam o seu mundo, formado basicamente de pai, mãe, irmão(s) e escola. É alguém da 
família que morre, um animalzinho de estimação que foge, um coleguinha da escola que muda de 
cidade, ou os pais que se separam. A criança sente-se insegura, desprotegida, o que pode gerar 
distúrbios como agressividade, ansiedade, falta de apetite e quebra no rendimento escolar. A pior das 
perdas é quando morre o pai, a mãe ou alguém da família muito próxima da criança. 

Até aproximadamente 7 anos, ela não entende que a morte é irreversível. Só depois dos 10 
anos surge a verdadeira percepção da morte, dizem os psiquiatras infantis. Orientam que se deve falar 
com clareza sobre o assunto e não ter receio de falar a palavra “morrer”. As perdas fazem parte da vida 
e do aprendizado na infância. O importante nessas circunstâncias é fazer a criança sentir-se amada, 
sentir de que não está sozinha, não está desamparada. O adulto deve levar a sério seus sentimentos, 
que a ampare em seus medos, em seus receios pela 

 
Ausência do ente querido. Não se deve reprimir o seu choro, deixá-la exteriorizar a sua dor. 

Dizem os especialistas que discurso não funciona para crianças. O que se deve fazer é rodeá-las de 
atenções e afeto. Contudo, não se deve mimar. Amparar não significa deixar a criança fazer tudo o que 
quer. Falta de limite pode ser entendida como falta de atenção. 

O que se deve fazer é dar espaço para a criança falar sobre o acontecido, falar da saudade, de 
seus medos, de seus sentimentos. Dessa forma, ela vai se sentir mais segura. Os psicólogos afirmam 
que formar e romper vínculos nada mais são do que um grande exercício de amor. 

Passam-nos conselhos úteis: 
 Fale claramente: o fulano morreu;  
 Não faça discurso, nem dê mil explicações. Mostre, com atitude 
 e muito afeto, que ela não esta desamparada;  
 Não torne o assunto proibido. Converse naturalmente com a criança sobre o ocorrido, 

sobre a saudade, enfim, sobre os sentimentos; 
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 Se foi o pai quem morreu, por exemplo, não faça drama no Dia dos Pais. Deixe a 
criança fazer o presente na escola e pergunte para quem ela quer dar; 

 Avise na escola que ocorreu a morte de alguém muito próximo. É bom que a professora 
saiba para observar a criança. É para cuidar, não discriminar. 

Pais e mestres trabalhando juntos, as causas do comportamento desajustado surgem mais 
claras e, assim, mais confiantes eles atravessarão as barreiras emocionais, que tanto interferem na 
aprendizagem.  

 
 

POR QUE PROFESSORAS E NÃO “TIAS”? 
 
A escola caminha pelos olhares abertos da pedagogia, pelos avanços científicos. A “tia” da 

escola infantil, forma de se dirigir à professora, teve seus dias contados, abolida pela linha 
socioconstrutivista. 

Os pedagogos afirmam que o resgate do termo professora não é uma simples questão 
semântica. As escolas, que adotaram métodos das modernas práticas pedagógicas, ponderaram que a 
professora representa um novo modelo na vida da criança – ela não é, realmente, uma extensão 
familiar – e como tal deve ser preservada. 

Paulo Freire, em seu livro “Professora sim, tia não”, escreve: “Ser professora implica assumir 
uma profissão, enquanto ser tia é viver uma relação de parentesco. Chamar a professora de tia é no 
fundo uma ideologia que trabalha contra o rigor da profissionalização da educadora, como se para ser 
boa professora fosse necessário ser pura afetividade” 

O professor é uma imagem importante para o aluno; ele não substitui afetos familiares. O 
componente afetivo deve existir, mas nunca como ideologia. A criança precisa de alguém que a oriente 
com firmeza, que lhe transmita os valores de vida, e o professor é o mentor desse processo de criação. 

O costume de chamar a professora de “tia” vem da década de 60. As mulheres, ao buscar 
afirmação profissional, recorriam às escolas para cuidar de seus filhos e, de certa forma, segundo relato 
de mães, entregar os filhos à tia e não à professora lhes aliviava a culpa. Contudo, esse tratamento 
dissimula a relação de autoridade. A criança precisa diferenciar universos e perceber que cada espaço 
tem seus próprios valores, concluíram os pedagogos. Assim, as então chamadas escolas  

 
Alternativas, hoje socioconstrutivistas, começaram a rever o tratamento nos anos 70. 
A relação de aprendizado é uma nova aquisição na vida da criança. A professora é portadora 

de um conhecimento, abre as portas de um novo mundo, não estando, portanto, em situação de 
igualdade com as crianças. O psiquiatra infantil Haim Grunspun completa a análise: “Como “tia” a 
profissional acaba não considerando o seu próprio processo, do qual é proprietária. Existe uma 
ideologia de desprofissionalização do educador. A afirmação profissional emerge da conquista dos 
direitos do exercício pleno da função. O aluno aprende a respeitar a partir do próprio respeito. Pergunta: 
“Como as crianças podem entender 10 mil “tias” em greve?” 

As crianças acabam percebendo por si que professora é a pessoa que educa, ensina 
brincadeiras, criar, inventar; tia é a irmã da mãe ou do pai. Hoje, se a dúvida persiste, ela está entre 
aqueles que escolhem a escola de acordo com suas convicções. Voltando a Paulo Freire, ele disse 
(1993): “Uma das características básicas do construtivismo é não estar demasiado certo da certeza. Se 
você absolutiza não tem oportunidade de crescer. Tenho 72 anos e estou aberto. Tenho este gesto da 
incerteza do certo”. 

Porém, no caso da denominação professora ou “tia”, fica evidente que a primeira é um 
procedimento bem mais saudável e real. 

No processo de ensino-aprendizagem, o importante é a escolha, por parte dos pais, de uma 
instituição idônea, capaz de oferecer aos seus alunos o que de melhor a época exige. Como escolher 
uma boa escola infantil? 

A escolha deve partir primeiramente de sua situação legal, isto é, deve ser regularizada, com 
autorização do município para funcionar. A Escola tem de estar dentro da lei. Ela deve aproveitar o 
potencial enorme que a criança tem em aprender, estimulá-la corretamente e oferecer-lhe espaços para 
que possa brincar. Há muitas especificidades na educação de crianças de 0 a 6 anos e professores não 
capacitados e ausência de um projeto pedagógico podem impedir esse processo. As crianças precisam 
brincar e se movimentar, os espaços não podem ser pequenos e pouco arejados. O imóvel precisa ser 
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adequado para receber crianças: mesas com cantos arredondados, não deve ter escadas e tomadas de 
luz aparentes. 

Só depois da Constituição de 1988 a educação passou a ser direito das crianças com menos 
de 7 anos. Até então, a criança brasileira não tinha direito à educação. A Constituição de 1988 
reconheceu a Educação infantil como direito da criança e dever do Estado. Assim, deixou de ser 
vinculada à assistência social. A exigência do registro no município por parte do estabelecimento de 
ensino infantil veio apenas em 1996, com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB). Esta lei 
definiu o município como responsável pelo ensino infantil e exigiu formação mínima de nível médio para 
os professores. Porém, até 2007 este professor deve possuir licenciatura de nível superior. O Plano 
Nacional de Educação (PNE), aprovado em 2001, dá prazo até 2006 para que os estabelecimentos de 
ensino infantil cumpram padrões de infra-estrutura para funcionamento. 

Todos esses aspectos legais, estruturais, para o bom funcionamento de uma escola, são 
importantes, mas a tudo sobreleva a atuação do professor. Um bom método de trabalho, consciência 
profissional, competência e afetividade são ingredientes indispensáveis à educação. O professor que 
trabalhar mais como um facilitador da aprendizagem será insubstituível e inesquecível como é, para 
qualquer um de nós, a figura da primeira professora. 

 
 

MÚSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
 
Entender o comportamento infantil, seu desenvolvimento, suas características, são fortes 

ingredientes para o sucesso da aprendizagem nesse nível de ensino. Deparamos com uma vertente 
educacional que afirma ser a música uma poderosa ferramenta na educação infantil. Pode estimular a 
coordenação motora, ajudar na alfabetização, desenvolver a auto-disciplina e facilitar a convivência 
social das crianças. 

Acredita-se haver realmente benefícios na iniciação musical para a criança pequena. A 
orientação é para o aprendizado mais intuitivo, diferentemente do modelo tradicional de ensino, que 
favorece a reprodução e prioriza a técnica. “O importante é perceber, sentir, experimentar, criar e 
refletir”, diz a educadora e musicista Teca Alencar de Brito, autora do livro Música na Educação Infantil. 
As crianças tímidas, aos poucos, conseguem se soltar, expressando seu modo de ser e adquirindo 
segurança para se colocarem de uma maneira mais aberta. As crianças que precisam aprender a ter 
limites são estimuladas a respeitar o outro por meio de atividades grupais”, reforça a autora. 

É importante trabalhar todo tipo de música, explorar toda atividade que esta arte permite. 
Importante desenvolver na criança e no jovem a capacidade de reconhecer formas de expressão, 
modos de ser dos povos e das culturas diferentes. A música contribui para superar preconceitos e 
quanto menores as crianças mais abertas estarão para a diversidade. 

Entre as atividades propostas para essa área está a criação de instrumentos musicais, 
aproveitando-se de sucatas. Nessa elaboração, a criança vai entendendo, na prática, questões ligadas 
à acústica, à produção de sons, ao mecanismo e funcionamento de instrumentos. Ao fazer um 
chocalho, decide se quer colocar grãos de milhos, pedrinhas ou feijão em seu interior, iniciando-se no 
entendimento de timbre. 

A música é considerada uma nobre fonte afetiva e deve ser explorada pela escola e pela 
família. Teca opina, dizendo: “Deve-se cantar para o bebê, seja em casa ou na creche, assim como em 
todos os estágios da vida”. É importante isso acontecer num ambiente de carinho, de amor, trazendo 
segurança e apoio, remetendo a criança ao estágio de vida intra-uterina 

Aliás, a música sempre foi considerada um valioso recurso didático para as escolas. Já há 
experiências pedagógicas concretas da utilização da música, em formação de corais, para a 
recuperação de alunos rebeldes, dispersos, problemáticos. Os alunos envolvem-se na atividade, 
entusiasmam-se pelo protagonismo nas apresentações, quer na escola, quer na comunidade e passam 
a ser mais responsáveis. O prazer da música contamina e traz o prazer de estudar; muda o ambiente e 
a aprendizagem melhora gradativamente. 

Nas escolas, um fundo musical nas salas de aula, em determinadas situações – com peças 
clássicas, suaves, com composições inesquecíveis de Mozart, Schubert, Chopin, Beethoven, 
Mendelssohn, Handel, Villa-Lobos, entre outros – educa o ouvido, sugere, desperta o sonho, a 
criatividade, a imaginação, trabalha a alma, ajuda na concentração, na elaboração de textos e de 
poemas. 
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A poesia é um outro valioso recurso didático de que a escola deve se apropriar. Enseja ao 
aluno externar seus sentimentos, expor sua visão de mundo. 

A música vem, com força, sendo redescoberta em seus variados ângulos, exaltada como 
portadora de equilíbrio. Nos hospitais é cada vez mais recomendada, como terapia aos doentes. A 
música acalma, suaviza a dor, incentiva a capacidade de sonhar, abre as portas da esperança. Ela se 
encarrega de levantar o astral do doente, encorajando-o à recuperação.  

A música na escola não se constitui mais em uma disciplina específica como era antigamente, 
mas há várias maneiras de introduzi-la no currículo, de abrir-lhe um espaço, em trabalhos individuais ou 
coletivos, isolados ou interdisciplinares. A escola deve, inclusive, voltar, através dela, a desenvolver o 
sentimento cívico, o amor à pátria, fazendo os alunos cantarem os hinos pátrios. 

A música, segundo recentes descobertas, não é privilégio do gênero humano. A revista 
Science publicou resultado de pesquisas assinalando de que no reino animal o gosto pela música existe 
há dezenas de milhões de anos. Há um instinto musical que antecedeu, em muito, a raça humana e 
pode estar bastante difundido na natureza, diz a revista. 

A biomusicologia estuda o papel da música em todas as coisas vivas. Mostra não ser privilégio 
dos seres humanos a habilidade de compor música; um certo número de animais produz música e não 
apenas sons e trinados esparsos ou cacofonia. Uma análise de melodias entoadas por pássaros e 
baleias corcundas – também chamadas jubartes – mostrou que esses animais convergem para as 
mesmas opções acústicas e estéticas e seguem as mesmas leis de composição melódica proferidas 
pelos humanos. Dizem os pesquisadores que as jubartes machos usam ritmos como os encontrados na 
música humana e frases musicais de duração similar. As baleias têm um alcance vocal de no mínimo 
sete oitavas, mas tendem a cantar cadenciadamente, com intervalos musicais, ao invés de passar 
rapidamente de uma oitava para outra, ou seja, cantam dentro de uma clave. Outro fato impressionante 
é que as músicas das jubartes têm refrões e rimas. 

Os pássaros também compõem músicas com as mesmas notas, variações rítmicas, padrões 
harmônicos e relações de tons encontrados em composições humanas. O tordo-eremita canta na 
chamada escala pentatônica, na qual as oitavas são divididas em cinco notas. A corruíra-do-brejo da 
Califórnia, canta até 120 temas, em uma única “sessão”, com cada tema repetido por seu vizinho 
imediato, numa espécie de diálogo sonoro. 

Alguns pássaros usam até instrumentos, escrevem os pesquisadores. A cacatua da Austrália 
escolhe um tronco de árvore com determinada ressonância e em seguida arranca um de seus galhinhos 
para usar como baqueta.  

Se há um instinto musical, se a música é inerente ao ser humano, à natureza, ela deve se 
constituir em força propulsora de sublimes realizações.  

 
 

CONFLITOS ENTRE ESCOLARES 
 
A presença dos pais na vida escolar tem significativo valor para os estudos dos filhos e para a 

vitalidade das instituições. Crianças e jovens que freqüentam a escola têm, como é natural, 
temperamentos diferentes, o que provocam constantes conflitos. Muitas vezes eles mesmos 
conseguem administrar o problema, sem interferência externa, mas há os que apelam para os pais. 

Desentendimentos entre alunos são comuns e variam de intensidade de acordo com a faixa 
etária. Entre os pequenos, na faixa de 1 a 6 anos, o que mais surge são apelidos maldosos, puxões de 
cabelo ou brinquedos quebrados. 

O período mais crítico fica por volta dos 12 aos 17 anos e, entre estes, dos 13 aos 16 anos, 
quando a sexualidade dos meninos está em ebulição. O jovem, para ser aceito no grupo, tem que se 
sujeitar às suas regras, ao seu modo de falar, de vestir. O grupo coloca à prova valores familiares e 
próprios e quem não se enquadrar na “tribo”, quem ousar ser diferente, é massacrado sem 
consideração. 

Quando a intimidação, por parte de um colega ou do grupo, é sistemática, quando caminha 
para a violência física, pressão psicológica, ameaças freqüentes, ela provoca danos emocionais, baixa 
auto-estima, baixa autovalia, que é a capacidade de se avaliar em relação ao grupo, levando a 
problemas de rendimento escolar. 

As agressões por causa de garotas são comuns e se restringem comumente ao próprio grupo. 
Mas, brigas também existem fora da escola, quando a convivência cria rixas. A intimidação é comum 
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mesmo entre meninas. Cria-se competição no âmbito da aparência. Quem não estiver com a roupa da 
moda ou com o corpo esbelto pode ser excluída do grupo e vira alvo de gozação. 

Casos mais graves, como brigas envolvendo drogas, roubos e discriminação, exigem 
intervenção imediata. Nessas circunstâncias, a escola atua com a família, junta pais e escolares 
envolvidos. Não é raro a escola perceber que o comportamento do estudante é reprodução do que 
aprendeu em casa. São os próprios pais que muitas vezes incentivam a intimidação, na filosofia do 
“bateu, levou”.  

Um bom procedimento para a escola é professores e alunos elaborarem um texto em conjunto, 
propondo normas disciplinares. Escolas renomadas têm regras disciplinares bem definidas que constam 
na agenda dos alunos. Contudo, a escola pode intimidar o aluno ao ignorar sua cultura, sua bagagem 
social. Antes de punir, deve inteirar-se de sua origem, olhar a raiz. De onde vem esse aluno? Como é 
sua família? Daí a importância de uma gestão democrática, de uma participação efetiva dos pais na 
vida da escola. 

É na fase em que a personalidade está se moldando que a escola precisa trabalhar na 
integração do grupo. Muitas escolas criam o “momento da roda”, quando toda a classe se reúne para 
conversar. Esse é um valioso momento para se educar: se um coleguinha é caçoado por causa de seus 
óculos, aparelho nos dentes ou jeito, aproveita-se para falar, por exemplo, da importância de respeitar o 
modo de ser das pessoas. Pais e professores devem fazer cada um a sua parte, ensinando a criança a 
respeitar o outro e acolher as diferenças. 

No seio da família, também surgem conflitos, não acontece só no convívio escolar. As 
exigências do mundo moderno cresceram. A família tradicional vem passando por um processo de 
mudança. O papel dos pais começa a ser questionado. Pai e mãe trabalham fora e se sobrecarregam 
de atividades e, geralmente, não há tempo para criar um espaço comum, não há tempo para o diálogo. 
Uma convivência menor com a família reflete no rendimento escolar, no número de horas que a criança 
ou o adolescente passa em frente da televisão, criando ansiedade, deficiência de atenção, 
hiperatividade e atraso no desenvolvimento. Problemas emocionais, como depressão e estresse, 
acabam acontecendo e a grande receita é amor, carinho, atenção. 

Os pais, num determinado período da existência, são as pessoas mais importantes na vida dos 
filhos. As crianças precisam de uma família, de relações afetivas. Isso traz segurança, fator fundamental 
ao bom desenvolvimento infanto-juvenil. 

Tanto na escola quanto em casa, as crianças não podem ser tratadas todas da mesma 
maneira. Uma estratégia pode funcionar para uma e não para outra. A personalidade, a individualidade 
devem ser respeitadas. Por isso, nunca se deve fazer comparações. Deve-se dar meios para que as 
crianças desenvolvam o que têm de bom e para que sejam orientadas em relação aos defeitos. 
Perfeição não existe, portanto, dosar as exigências. As crianças precisam desenvolver experiências 
adequadas à sua idade. Olhar para elas em todas as suas dimensões: biológica, afetiva, emocional e 
moral de forma integrada para que todos os aspectos do desenvolvimento e comportamento infantil 
possam ser envolvidos. 

As crianças precisam de disciplina, de limites que estruturem a sua vida e lhes tragam boas 
respostas às expectativas criadas. Educar não é bater, não é fazer prevalecer a vontade dos adultos. A 
criança precisa galgar experiência, ter segurança para fazer suas escolhas e ter responsabilidades 
sobre eles. Educar para a autonomia, não para a dependência. 

Também é oportuno lembrar que não se deve sobrecarregar as crianças de atividades, para 
fazer uma série de cursos extracurriculares, como judô, balé, natação, inglês... Elas precisam ter tempo 
para ser crianças, brincar, aproveitar a infância, os melhores anos da vida. 

São nos primeiros anos de vida que se constroem as bases do futuro e a criança precisa ter 
esperança no futuro. Pais e professores devem conviver com as crianças de modo a integrá-las no meio 
em que vivem, a criar com elas cumplicidade e fortalecer os laços afetivos.  

 
 

PEDIDO DE UMA CRIANÇA A SEUS PAIS 
 
Um grande problema na educação dos filhos e dos alunos é saber como colocar limites. A 

rebeldia, quando não freada ou corrigida, provoca comportamento anti-social. A criança, que não está 
acostumada a ser contrariada, diante de pais permissivos, torna-se exigente. Quando quer uma coisa e 
não recebe na hora, faz pirraça, grita, chora, joga-se no chão. 
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Quem educa precisa encontrar o meio-termo, o equilíbrio, não ser autoritário e nem permissivo. 
Ceder quando achar razoável e repreender sempre que se fizer necessário. 

Contudo,é importante conhecer aspectos que influenciam na reação infantil. Os pais não 
devem sobrecarregar as crianças de atividades, permitindo-lhes uma infância tranqüila. Crianças até os 
5 ou 6 anos devem, principalmente, se divertir. Quando não têm muito tempo para brincar, não 
desenvolvem a criatividade e nem têm chance de ter iniciativa. A natação, por exemplo, é uma atividade 
importante, faz bem à saúde e é fator de integração social. Criança que sabe nadar não fica deslocada 
nos ambientes que freqüenta.A natação desenvolve reflexos e coordenação motora favoráveis a ela. As 
outras atividades, como balé, música, tênis, futebol, são aconselhadas quando a criança demonstra 
interesse, o que ocorre por volta dos 6 anos. 

Esses aspectos da natureza infantil ajudam os pais, os educadores a se integrarem melhor no 
comportamento da criança. O que importa, acima de tudo, é manter uma atitude coerente e firmeza no 
ato negativo. Quando o não é dito, deve ser mantido. 

Os filhos precisam ouvir o não. Mesmo que na hora fiquem aborrecidos, não ficarão com 
traumas e nem frustrados por isso. O que pode causar problemas no futuro é uma educação sem 
limites. A criança precisa aprender a lidar com limites e frustrações, eles fazem parte do seu 
desenvolvimento e devem ser ensinados com amor e carinho. 

Os filhos devem ser criados para o mundo, por isso devem receber uma educação que os 
tornem capazes de enfrentar as vitórias e as decepções que virão pela frente. 

A revista Viver Psicologia publicou uma análise interessante do comportamento infantil, de 
autor desconhecido, que vale à pena conferir. 

 

“Pedido de uma criança a seus pais” 
 
Não tenham medo de serem firmes comigo. Prefiro assim. Isto faz com que me sinta mais 

segura. 
Não me estraguem. Sei que não devo ter tudo que quero. Só estou experimentando vocês.  
Não deixem que eu adquira maus hábitos.  
Não me corrijam com raiva e nem na presença de estranhos. Aprenderei muito mais se falarem 

com mais calma e em particular. 
Não me protejam da conseqüência de meus erros.  
Não levem muito a sério minhas pequenas dores. Necessito delas para obter a atenção que 

desejo.  
Não sejam irritantes ao me corrigirem. Se assim fizerem, poderei fazer o contrário do que me 

pedem.  
Não me façam promessas que não poderão cumprir depois. Lembrem-se que isto me deixará 

profundamente desapontada.  
Não ponham à prova minha honestidade. Sou facilmente tentado a dizer mentiras.  
Não me mostrem um Deus carrancudo e vingativo. Isto me afastará dele. 
Não desconversem quando faço pergunta, senão eu procurarei nas ruas as respostas que não 

obtiver em casa. 
Não se mostrem para mim como pessoas perfeitas e infalíveis. Ficarei extremamente chocado 

quando descobrir algum erro de vocês. 
Não digam que meus temores são bobos, mas, sim, ajudem-me a compreendê-los.  
Não digam que não conseguem me controlar. Eu julgarei que sou mais forte que vocês. 
Não me tratem como uma pessoa sem personalidade. Lembrem-se que tenho o meu próprio 

modo de ser.  
Não vivam me apontando os defeitos das pessoas que me cercam. Isto criará em mim desde 

cedo um espírito intolerante.  
Não se esqueçam que gosto de experimentar as coisas por mim mesma. Não queiram me 

ensinar tudo.  
Não desistam de ensinar o bem, mesmo que eu pareça não estar aprendendo.  
No futuro, vocês verão em mim o fruto que plantaram. 
 
 * * * 
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Este tópico inspirou-me a poesia que transcrevo abaixo: 

 

CRIANÇA 
 

Criança, aurora que desponta para a vida, 

Gotas de orvalho que suavizam a existência, 

Inocência, no tempo, perdida, 

Filete de sol, ancorando-se na humana competência. 

A criança é o mundo de amanhã, 

Tratá-la com carinho e com firmeza, 

Prepará-la para uma sociedade cidadã 

É conferir, aos futuros dias, força de nobreza. 

 

Ela representa a essência da vida, 

Não corromper seus valores inatos, 

De princípios morais ser enriquecida, 

Para, na transformação social, exercer seu grande mandato. 

 

De sua formação depende o mundo de paz, 

O equilíbrio ou o desequilíbrio social, 

Ela é a primitiva semente que traz 

O trigo abundante ou a planta letal.  

 

 

NOVAS EXPERIÊNCIAS EDUCACIONAIS 
 
Atualização constante, reciclagem de conhecimentos, experiências educacionais em sintonia 

com as mudanças mundiais, são pré-requisitos para uma segura atuação docente. 
A educação básica tem se preocupado cada vez mais com a educação integral. Na educação 

infantil, fase da formação do caráter, o ambiente escolar é focado na educação. Garantem-se todos os 
direitos da criança, especialmente o de brincar. Brincando, ela vai aprendendo regras, noções de 
ordem, espaço. Torna-se mais independente, sabe escolher e é mais sociável. 

Escolas há que vêm adotando novas propostas educacionais. Nelas só se ouve, praticamente, 
a voz dos alunos. Entendem que o professor não precisa levantar o tom de voz para falar a uma 
criança. Ela compreende o que se quer dizer quando se fala olhando diretamente nos olhos. Nessas 
escolas, apesar de bem pequenas, as crianças não andam em filas, não sentam em carteiras 
enfileiradas e não são obrigadas a desenvolver nenhuma atividade que não queiram. Primam pela 
individualidade e independência. Contudo, observa-se que as crianças respondem prontamente aos 
chamados, o que, geralmente, são convites para atividades agradáveis, programadas. 

Os estímulos para a aprendizagem estão por toda a parte, desde as pinturas no chão, até as 
cestas de lixo. A criança vai adquirindo visão das coisas, de modo mais saudável, mais ordeira. Elas se 
encarregam de transmitir à família, aos pais, conceitos adquiridos na escola, como, por exemplo, 
costumam chamar atenção quando alguém joga papel na rua ou quando alguém fala palavrão. A 
criança é um grande veículo de educação na comunidade. 

As escolas trabalham muito integradas com os pais. A pintura dos desenhos do chão é, por 
exemplo, mudada periodicamente e os pais oferecem-se para fazer retoques, assim como participam 
diretamente de outras atividades. 
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Ultimamente, vem-se notando que os pais estão ficando cada vez mais dependentes da 
escola. Eles delegam à escola parte da responsabilidade que são deles e o reflexo dessa transferência 
é o aumento da procura pelo ensino em período integral. O que parece é que eles dão excesso de 
liberdade aos filhos, necessitando, depois, de freios externos. Outros não sabem como lidar com certos 
problemas, como o das drogas e necessitam da ajuda da escola. 

É preciso que os pais se conscientizem de que a escola tem um papel complementar na 
educação de seus filhos, embora faça parte de seu papel discutir sexo, drogas, cidadania, valores 
morais, respeito ao meio ambiente... 

Uma pesquisa realizada pelo Sistema Anglo de Ensino, no fim de agosto de 2003, com pais de 
alunos matriculados em escolas de educação infantil, até em cursinhos do País todo, revela que os pais 
querem uma escola disciplinadora, que discuta todo tipo de assunto com seus filhos, em especial as 
drogas. O estudo foi realizado com 16 mil famílias de classes A e B que têm filhos em escolas 
particulares e mostram essa dependência dos pais às escolas, fato que os educadores e psicólogos já 
haviam constatado na prática. 

Quando questionados, em três itens principais, sobre o que os levariam a mudar o filho da 
escola, a resposta, em ordem decrescente, foi: a) problemas com drogas (68,9%), b) o aumento das 
mensalidades (43,8%) e c) o pouco rigor na disciplina (32,4%). Sobre as características mais 
importantes que os levariam a escolher uma escola, os pais colocaram, em primeiro lugar, o bom ensino 
e os bons professores (74,1% das respostas), em segundo, um “método moderno” (50,4%) e, em 
seguida, a mensalidade adequada ao orçamento (35%). Segundo o Sieesp, a mensalidade média, na 
rede particular em São Paulo, gira em torno de R$ 500,00. 

Os pais ao serem consultados sobre o que esperam da escola com relação às drogas, deram 
as seguintes respostas: 71,6%, orientação e campanhas de combate ao uso; 64,5%, fazer parcerias 
para programas de prevenção; 27,9%, repelir duramente e 3,4%, não deve tratar do assunto. 

Uma outra séria questão diz respeito à orientação de prevenção, para crianças de 4 a 6 anos, à 
aids e a doenças sexualmente transmissíveis. Até pouco tempo, discutia-se a viabilidade de tal 
precocidade, mas a Organização Mundial da Saúde (OMS) já aplica este novo modelo no Canadá, na 
Holanda, na Dinamarca e em Cuba, como medida de proteção à saúde, desde a educação infantil. 

No Brasil, há uma proposta nesse sentido, quando, pela primeira vez, ela está sendo discutida 
pelos Ministérios da Saúde e da Educação, com o objetivo de criar uma política nacional de promoção à 
saúde nas escolas, que iria da educação infantil ao ensino médio. Entende-se que prevenção envolve o 
desenvolvimento, desde a infância, de competências para a vida, o que a OMS chama de life skills, 
como assertividade, auto-estima, capacidade de negociação, relações de gênero. Entende-se que 
prevenção a DSTs, aids e uso abusivo de álcool e outras drogas não pode se limitar à adolescência e 
deve ir além da abordagem específica desses assuntos. 

As crianças que interiorizam esses conceitos desde cedo têm, segundo os especialistas, mais 
chances de chegar à adolescência menos vulneráveis. Para a consultora do Ministério da Saúde, 
Marina M. Valadão, “só se deve falar diretamente em camisinha, droga e aids para crianças de 4 anos 
se elas perguntarem. E elas perguntam e muito; estão sendo bombardeadas com mensagens 
erotizadas na TV e nos outdoors”. Como os pais não falam com facilidade de drogas e sexualidade, 
sobra para a escola abordar esses assuntos. 

Para transmitir essas orientações, o Ministério da Saúde deverá fornecer aos professores, em 
2004, que lecionam desde a educação infantil, amplo material de apoio, onde “aparecem sugestões de 
atividades específicas para estimular nos alunos formas de pensar que, no futuro, poderão se traduzir 
em prevenção”. O Ministério da Saúde vem buscando integrar-se ao MEC, para ilustrar conjuntamente 
os professores.  

 
 

ATITUDE DISCRIMINATÓRIA DO TESTE 
 
Recentemente, os jornais trouxeram à tona a questão dos vestibulinhos para crianças 

pequenas. Especialistas da educação questionam a eficiência dos vestibulinhos para uma faixa de 
idade em que não se tem nenhuma bagagem acadêmica. 

Já há algum tempo, escolas particulares da capital, onde o número de candidatos excede ao 
das vagas disponíveis, usam a prática dos vestibulinhos. Ao querer, para as escolas, um padrão 
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elevado de ensino, selecionam, através de testes, os melhores candidatos. Porém, ao que tudo indica, a 
partir de então, terão de aplicar outros critérios na seleção dos seus candidatos. 

O uso do vestibulinho para crianças que buscam uma vaga na 1.ª série do ensino fundamental 
é condenado por princípios pedagógicos e legais. O exame de seleção pode levar a criança a se 
considerar vitoriosa ou derrotada. No caso de derrotada, sentir-se perdedora, poderá ficar marcada por 
toda sua vida escolar. O teste, quando mal sucedido, frustra, discrimina, rebaixa a auto-estima, afeta o 
desenvolvimento educacional. Uma criança, tendo que enfrentar um teste, fica em estado de tensão, 
ansiosa, o que é ruim para tão pouca idade. Isso poderá torná-la refratária a situações de avaliação. 

Algumas escolas particulares, interrogadas a respeito, disseram não apreciar tal 
comportamento, mas julgavam difícil mudar a situação. Suavizaram o processo de seleção, dizendo que 
a criança passa por um teste lúdico, em que não há pressão, nem tem formato de prova. Só os pais 
sabem da finalidade, para a criança não passa de uma brincadeira. 

O Conselho Nacional de Educação (CNE), após consulta feita pelo Ministério Público de São 
Paulo ao MEC, sobre a aplicação de testes, adotada por escolas particulares da capital, na admissão de 
crianças, proibiu a realização dos chamados vestibulinhos para seleção de crianças de 1.ª série, no 
ensino fundamental, e na educação infantil. O ministério público levantou a questão de os vestibulinhos 
ferirem o Estatuto da Criança e do Adolescente e são, em muitos casos, uma tentativa de barrar a 
inclusão de alunos com deficiência mental, nas escolas de ensino regular. 

A Câmara de Educação Básica, em 29 de setembro de 2003, recomendou, por unanimidade, a 
realização de sorteios ou obediência à ordem cronológica de matrícula, sempre que a procura for maior 
que a oferta. O presidente da Câmara, Francisco Aparecido Cordão, sugere, entre outros critérios, que 
sejam privilegiados estudantes que já tenham irmãos matriculados na escola. O parecer do Conselho 
Nacional de Educação (CNE) deverá ser homologado pelo ministro da Educação, Cristovam Buarque, 
para poder entrar em vigor.  

Além da influência negativa no campo afetivo, psicológico do aluno, a escola, ao aplicar teste 
às crianças, não está propriamente avaliando. O teste não é senão um momento da avaliação. Avaliar é 
um processo bem mais amplo que medir, requer observação contínua dos aspectos conceituais, 
atitudinais e procedimentais. O teste é insuficiente para revelar potencialidades, fulcro do processo 
educativo. Santo Agostinho, já no século V, dizia que o professor é apenas o despertador das 
virtualidades do aluno, seu orientador na aprendizagem. 

A escola deve conscientizar-se de que educação é muito mais que ensino, que aprendizagem 
não é igual a desempenho e que formação é algo bem mais complexo que mera capacitação técnica 
para o mercado ou mero treinamento para o vestibular. Esses conceitos nos levam à precariedade em 
que se vem entendendo o processo ensino-aprendizagem. A educação empobrece-se em nome de um 
ensino restrito, oportunista, enfocado numa direção única. A educação integral do aluno pede um 
envolvimento sério, afetivo, do corpo docente à instituição a que pertence. 

O professor pode ser talentoso, capaz, mas se individualista, o seu ensino não produz 
ramificações, não emite raios de complementariedade, fortificando o estudo de outras disciplinas. 
Limitando-se ao seu conteúdo, ao não se entrosar com os demais colegas, esse professor não alcança 
o aluno na sua integralidade. Procedimentos interativos facilitam a participação ativa do aluno no 
processo global da aprendizagem. O engajamento escolar do professor repercute no engajamento 
escolar do aluno, que passa a se sentir parte integrante da escola. A freqüência às aulas é motivada por 
um sentimento de aceitação e amizade. 

Escolas renomadas pedem ao corpo docente que passe mais tempo com os alunos, dentro e 
fora da sala de aula, que se torne seus amigos, que se envolva com colegas de visões divergentes de 
especialidade. Propõem a passagem do “eu, eu mesmo”, para a participação, formando uma 
comunidade de profissionais estudiosos. Métodos e processos variados, adotados pela escola, 
culminam em resultados que jamais o teste revelaria. Transmitir conhecimento é ponto culminante para 
a escola, desde que não se descuide da formação integral e que se utilize de outros recursos de 
avaliação, que não só medida. Nos primeiros anos de escolaridade, na educação básica, a formação do 
educando é prioridade, podendo, dependendo da situação, dar um espaço maior ao treinamento, na 
série final do ensino médio.  

A diferença no estudo está numa escola alegre, afetiva, de métodos atualizados, com um corpo 
docente engajado, no qual predominam disciplina, seriedade e sensibilidade. 
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FORMAS DE COMUNICAÇÃO NA INFÂNCIA 
 
O sonho povoa a mente infantil. Imaginando, a criança vai criando, desenvolvendo habilidades 

de inventar, pensar, raciocinar. 
Uma característica revelada pela infância é o hábito de colecionar. Coleciona estampas, 

cartinhas, bijuterias, brincos, anéis, pulseiras de mão, de pernas, bonecas, garrafinhas... As meninas 
colecionam tudo que dá para colocar enfeites: lacinho, ursinho, florzinha, adesivos... Os meninos 
preferem colecionar chaveiros, carrinhos e super-heróis. Coleção é atração tanto para meninos como 
para meninas. A diferença está na representação que cada um coloca no objeto colecionado. Para as 
meninas predominam o terno, o meigo, o doce, tons mais claros. Para os meninos, cores fortes, 
movimento, lutas, armas potentes, como canhões e mísseis. 

Pedagogos orientam que essa atividade de colecionar é saudável à criança desde que se 
ponham limites, que não deixem a criança extrapolar. 

A criança precisa ter tempo para brincar. Por isso, incluir brincadeiras entre a escola, as aulas 
de judô, de inglês ou outras, é saudável. Há escolas que reconhecem oficialmente o gosto da criança 
por coleções e organizam, uma vez por semana, para que as crianças levem suas coleções. 

Em casa, o canto reservado para brincar vira, em geral, uma bagunça. Os pais devem ordenar 
para que, depois de brincar, a criança ponha tudo em ordem. Colecionar objetos é uma atividade que 
atrai muito a criança. Enquanto a coleção não se completa, ela fica ansiosa, agitada, por isso o adulto 
deve distraí-la, propiciando outras formas de brincadeiras. A criança não deve brincar com uma coisa 
só. Deve alternar com brinquedos educativos, livros, fitas, fantasias para vestir... Deve interessar-se não 
só por objetos, mas por correr, pular, jogar, nadar... 

As brincadeiras ajudam a criança a se desenvolver. Ao colecionar objetos, as crianças os 
trocam não por seu conteúdo, mas pelo prazer da troca, do contato, tornam-se observadoras do 
desenho, da figurinha, da apresentação. Sentem prazer em mostrar a coleção, comparar e trocar. A 
coleção é o meio para a criança entrar em contato com o outro. É quando ela desenvolve a fala, fase 
fundamental para a comunicação, porque da fala sai a escrita. No brincar, a criança fala e usa 
representação para conversar e uma criança que não fala tem dificuldade de escrever. Quando ela 
explica o desenho, o brinquedo, como brincar, vai desenvolver também o raciocínio.  

Psicólogos e pedagogos dizem que a coleção, a troca, são formas de comunicação, uma 
comunicação na brincadeira. A criança deve viver seu período infantil com liberdade. Na descontração, 
no lazer, ela vai se estruturando e se preparando para o futuro. Ao chegar no ensino fundamental, a 
criança começa a ter agenda cheia e passa a ser menos livre. 

Ampliando a abordagem do comportamento infantil, uma séria preocupação dos pais e dos 
educadores é a permanência prolongada da criança frente à TV, quando ela desenvolve um outro tipo 
de comunicação, a comunicação solitária. Essa criança pertence à geração digital, nascida sob a febre 
da tecnologia e do consumo. 

Uma pesquisa divulgada em outubro de 2003, pela Fundação Kaiser para Família, uma 
instituição filantrópica, independente, com rede na Califórnia (EUA), realizada com 1.065 pais, com 
filhos de até 6 anos, nos Estados Unidos, alerta para um problema que vem crescendo: a mídia dentro 
do quarto. Cerca de 30% das crianças possuem TV no quarto, uma em cada 4 (27%) tem vídeo, uma 
em cada 10 possui videogame e 7% têm computador. Controlar a criança no seu quarto fica mais difícil 
para os pais e a pesquisa conclui que essas crianças assistem à TV 22 minutos a mais que as outras e 
lêem menos cerca de 6 minutos, diários. 

Cecília von Feülitzen, coordenadora científica da Unesco para estudos sobre as crianças e a 
violência na tela, diz que “crianças acostumadas ao entretenimento solitário crescerão jovens e adultos 
mais solitários”, mas não descarta a existência de qualidades em alguns aspectos. A criança 
desenvolve a observação, o raciocínio, é mais antenada com os problemas da atualidade, mas, 
necessário se faz orientá-la, analisar com ela programas, introduzindo-a, aos poucos, na análise crítica 
das programações e, especialmente, dosar sua permanência frente à TV. 

 
 

PIAGET E VIGOTSKY: UMA VISÃO INTEGRADA DO DESENVOLVIMENTO 
HUMANO 
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Emília Ferreiro é o ponto de partida da orientação socioconstrutivista. Essa orientação 
encontra-se mesclada pelas linhas básicas de pensamento de teóricos que defendem uma visão 
integrada do desenvolvimento humano, como Piaget, e o russo Lev Semyonovitch Vigotsky, que atuou 
mais na área da psicologia e da neurologia. 

 
UM PARALELO ENTRE PIAGET E VIGOTSKY – Piaget estava interessado em saber como o 

organismo se adapta ao meio. Concluiu que a criança possui uma lógica de funcionamento mental que 
difere qualitativamente da do adulto e passou a investigar por meio de quais mecanismos essa lógica 
infantil se transforma. Para Piaget, o desenvolvimento é um processo contínuo de trocas entre o 
organismo vivo e o ambiente, no qual a noção de equilíbrio é o alicerce da teoria. Emília Ferreiro, 
apoiando-se nessa noção, demonstrou que a criança, toda vez que desconhece um fato, se 
desequilibra, para depois dar um salto, superar a defasagem e voltar ao equilíbrio. 

Vigotsky, por sua vez, avaliou que o pensamento é construído paulatinamente num ambiente 
que é histórico e social. Para ele, o processo do pensamento é despertado pela vida social e pela 
constante comunicação entre as pessoas, permitindo a assimilação de experiências de muitas 
gerações. Quanto à hipótese, tanto Piaget como Vigotsky imaginam a criança como um ser atento que 
cria hipóteses sobre o seu ambiente, mas, enquanto Piaget enfatiza a maturação biológica, Vigotsky 
tem sua atenção voltada para o ambiente social. Piaget apregoa que o desenvolvimento segue 
seqüência de estágios. Os estudantes participam da construção do conhecimento, levando em conta as 
etapas do seu desenvolvimento. Vigotsky, ao salientar o ambiente social em que a criança nasceu, 
reconhece que, ao variar o ambiente, o desenvolvimento também variará. 

Piaget acredita que os conhecimentos são elaborados espontaneamente pela criança, de 
acordo com seu estágio de desenvolvimento. A visão peculiar – egocêntrica – que as crianças têm 
sobre o mundo, vai, progressivamente, aproximando-se da concepção dos adultos: torna-se socializada, 
objetiva. Com o termo “egocentrismo”, Piaget quer indicar um estado de não diferenciação entre o 
sujeito e o mundo exterior, e o sujeito atribui o seu ponto de vista a todos os que o rodeiam. 
Gradualmente, através de interações sociais, ele toma consciência de outros pontos de vista além do 
seu, diferenciando-os. 

Vigotsky discorda de que a construção do conhecimento proceda do individual para o social: a 
criança, desde o nascimento, vai formando uma visão desse mundo pela interação com os adultos. 
Dessa forma, procede-se do social para o individual. 

Para Piaget, a aprendizagem se subordina ao desenvolvimento. Com isso, minimiza o papel da 
interação social. Vigotsky, ao contrário, avalia que o desenvolvimento e a aprendizagem são processos 
que se influenciam reciprocamente. Para ele, a sala de aula é um espaço de interação social. Espaço 
de muitas vozes, a do professor e a dos alunos. É zona de desenvolvimento proximal, de interação e 
diálogo. Primeiro, construímos o conhecimento com alguém e só depois prosseguimos interiormente. 
Sempre aprendemos através do outro, não só através do professor, mas do colega, que, em 
determinado assunto sabe mais. Faz-se uma troca que enriquece a aprendizagem. O grupo deve ser 
heterogêneo porque a diferença ensina bastante. Aprendemos com as diferenças, com a colaboração 
de cada um no processo de aprender e com o respeito ao outro que é diferente. Deve-se criar uma 
relação de ajuda de quem sabe mais – aluno x aluno – atingir um aprendizado resultante de uma 
interação social. Essa interação, que se cria na sala de aula, passa para a sociedade. 

Em relação ao pensamento e linguagem, para Piaget o pensamento aparece antes da 
linguagem, que apenas é uma de suas formas de expressão. A formação do pensamento depende da 
coordenação dos esquemas sensórios-motores e não da linguagem. Essa só pode ocorrer depois que a 
criança atingiu determinado nível de habilidades mentais, subordinando-se aos processos de 
pensamento. 

Vigotsky diz que pensamento e linguagem são processos interdependentes. A aquisição da 
linguagem pela criança modifica suas funções mentais: dá uma forma definida ao pensamento, 
possibilita o aparecimento da imaginação, o uso de memória e o planejamento da ação. Para Vigotsky, 
a linguagem sistematiza a experiência das crianças e por isso adquire função central no 
desenvolvimento cognitivo. 

São procedimentos divergentes ou complementares que possibilitam ao professor a 
observação direta e a conclusões específicas.  
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JEAN PIAGET: FATORES DO DESENVOLVIMENTO MENTAL 
 
Na didática fundamentada na teoria de Piaget, individualização constitui palavra-chave, ou 

seja, a educação é centrada no indivíduo, adequada às características intelectuais, maturacionais e 
emocionais de cada criança. Outra noção fundamental é o conceito de “sala de aula aberta”, sem 
carteiras enfileiradas, onde os alunos são libertados para as múltiplas atividades de pesquisa e 
investigação, em grupos ou individualmente, dentro e fora da escola, num desenvolvimento integral. O 
mestre deve estimular aquilo que é considerado a forma mais significativa de aprender: o modo 
espontâneo da criança aprender através do jogo e das experiências que por si busca. 

A metodologia de ensino piagetiana está relacionada a uma estrutura flexível de arranjo de sala 
de aula e às relações entre professor e criança e entre elas mesmas. O papel do professor é propor 
questões e examinar com as crianças as respostas, em permanente feed-back, que não condiciona, 
mas demonstra em que nível estão as “estratégias de comportamento intelectual”, com que o aluno 
reage aos estímulos. Os professores deveriam ser treinados na técnica do feed-back. 

Pergunta-se ao professor: Que tipo de homem você deseja formar? Uma cabeça bem cheia ou 
uma cabeça bem feita, como queria Montaigne? Se a opção for pela segunda, isto é, pela formação de 
um pensamento autônomo, crítico e criativo, a didática derivada da psicologia de Jean Piaget ajuda 
muito. Currículos, programas, lições, horários, organização escolar devem sofrer fortes alterações, num 
sistema flexível de organização. 

Falamos em ensino individualizado, sabendo de antemão que a melhor forma de individualizar 
é trabalhar em grupo, em que cada aluno tem a oportunidade de comportar-se de acordo com seu nível 
e, o mais interessante, de receber auxílio do companheiro. Jean Piaget coloca o fator social como um 
dos elementos básicos do desenvolvimento mental (dinâmica de grupo), sobretudo como instrumento 
de provocação de reversibilidade de pensamento e de reciprocidade no tratamento mútuo. 

O professor deve dispor de inúmeras opções sobre a abordagem dos problemas, atender às 
particularidades e aos níveis do desenvolvimento de cada criança, num processo dialogal, que varia 
com cada interlocutor. 

Piaget mostra-nos como se desenvolvem estruturas do raciocínio lógico e o julgamento crítico 
e como a criança passa do egocentrismo em que se considera o centro do universo, a um equilíbrio 
com o mundo exterior. São fatores do desenvolvimento mental: a) A maturação do sistema nervoso: b) 
O ambiente físico, no sentido da qualidade de contato que a criança tem com seu meio. Este deve 
oferecer-lhe abundante material concreto, estimulando-a à manipulação, seu melhor instrumento de 
compreensão; c) O ambiente social, proporcionando à criança oportunidades para interações com 
outros indivíduos, interações que levem à cooperação, à colaboração e não à concorrência. Esses 
intercâmbios devem ser incentivados entre crianças do mesmo nível, de níveis diferentes e entre a 
criança e o adulto. A equilibração progressiva, fator que não pode ser considerado separadamente dos 
anteriores, é funcionamento de mecanismo mental, que leva ao desenvolvimento das estruturas lógicas. 
É processo semelhante à adaptação biológica, que consiste em uma assimilação dos dados do mundo 
exterior às estruturas mentais do indivíduo e de uma acomodação de suas estruturas a esses dados. 
Trata-se de assimilações mentais e não materiais. Através de um processo de assimilações e 
acomodações cada vez mais equilibradas, o indivíduo constrói suas noções de mundo.  

O Ambiente físico é o elemento que a escola deve manter na melhor qualidade possível. Deve 
conhecer a seqüência de estruturas que constituem o desenvolvimento, pois, a cada nível, a criança se 
beneficiará do material apresentado. 

Piaget distingue diversos períodos no desenvolvimento, cada um caracterizado por uma 
estrutura de conjunto, que determina a conduta passível nesse período. 

No primeiro período – o sensório motor – que se estende do nascimento aos dois anos, a 
criança, carecendo de representação mental, desenvolve a lógica da ação física, através de seus 
movimentos e percepção. Depois dos dois anos, com o advento da função semiótica – período pré-
operatório – surge o aparecimento da representação mental, que, de início egocêntrico, pré-lógico e 
sincrética, vai se organizando para formar agrupamento de ações interiorizadas, coordenadas entre si e 
reversíveis. 

Chega-se, assim, ao chamado período de operações concretas, em que a criança raciocina a 
partir de experiências concretas e reais. Organiza o mundo exterior através de ações físicas, 
elaborando ao mesmo tempo suas estruturas mentais. Essa fase, que se inicia, aproximadamente, aos 
5 anos, vai gradualmente atingindo o pensamento formal, ultrapassando as experiências concretas, 
quando a criança passa a raciocinar a partir de hipóteses. Chega-se ao período operatório -- formal ou 
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hipotético-dedutivo. Aos quatorze anos completa o processo intelectual da criança. Está madura para 
raciocinar hipoteticamente, já é adulta. 

Durante o período sensório-motor, a criança constrói seus esquemas de ações, de pegar, 
puxar, bater, etc. e quanto mais material tiver ao seu redor mais será ela estimulada a elaborar esses 
esquemas e a coordena-los para descobrir novas condutas. 

O fator social vai proporcionar a interação social, processo em que a criança é levada a se 
descontrair de seu egoísmo, para ter uma visão mais objetiva dos acontecimentos, considerar vários 
pontos de vista. Essa descontração ajuda a criança a construir suas estruturas operatórias. Uma 
operação para Piaget é um conjunto de ações mentais coordenadas em sistema e essa coordenação só 
é possível se há uma conservação que as une. Todo o desenvolvimento é caracterizado por um 
contínuo processo de descontração de um estado de egocentrismo inicial para uma objetividade sempre 
crescente, assinalada por coordenações cada vez mais numerosas. 

Conhecimentos transmitidos verbalmente acabam deformados e mal compreendidos e não têm 
a preocupação de considerar o nível de desenvolvimento das estruturas assimiladoras das crianças. Se 
a escola vai atender ao desenvolvimento do pensamento operatório, deve propiciar a formação de um 
raciocínio móvel e flexível e não cansar as crianças com memorizações rígidas e estáticas. Hoje, em 
países do primeiro mundo, a tendência geral é eliminar o ensino da gramática na escola primária e a 
ortografia só é ensinada dentro de um contexto mais amplo. Sua aprendizagem se faz na composição 
livre da própria criança.  

 
 

EMÍLIA FERREIRO: UMA EXPERIÊNCIA NA CONSTRUÇÃO DO 
CONHECIMENTO 

 
Emília Ferreiro, psicóloga e pesquisadora argentina, deixou-nos valiosa experiência na 

construção do conhecimento. Preocupada com o alto índice de analfabetismo na América Latina, 
começou a se questionar o que poderia estar errado para justificar um desempenho tão negativo das 
crianças. Passou a analisar, pela primeira vez, o conhecimento à luz da criança e não do professor. 
Resultou em conceitos mundialmente aceitos. 

A partir das teorias do biólogo francês Jean Piaget (1896-1980), que fora seu mestre, Emília 
Ferreiro concluiu que a criança levanta hipótese acerca da escrita e constrói seu conhecimento em 
quatro fases: 1.ª) pré-silábica – a escrita não tem relação com a emissão da fala (a palavra boi, por 
exemplo, não é percebida como pequena pela criança, e graficamente costuma representá-la com 
vários rabiscos. A imagem grande do boi sugere-lhe uma palavra grande; 2.ª) silábica – aqui, a criança 
descobre a relação fonema-grafema (só que a sílaba “ba”, por exemplo, será lida por ela apenas como 
“a”; 3.ª) alfabética – nessa fase, começa a colocar as primeiras sílabas, formando o par; e 4.ª) 
ortográfica – a criança vai, finalmente, em busca das regras do sistema. 

Emília Ferreiro considera a alfabetização como um processo de aquisição do conhecimento e 
não apenas como uma técnica de ler e escrever. Para incorporar esse conhecimento, a criança precisa 
de tempo para se familiarizar com a língua escrita. No caso de crianças pobres, com quem Emília 
trabalhou, esse tempo deve ser maior, porque elas não costumam ter em casa jornais, revistas ou livros 
que lhes possibilitem contato com a escrita. 

É importante ao aluno participar do processo de aquisição de conhecimento e executar ações 
para chegar a um determinado conceito. Ele pode descobrir, por exemplo, os conceitos de volume ou 
massa manipulando um bola de gude. Em contato com o material, ele faz uma estimativa para 
desenvolver um método de cálculo. A partir de uma exploração mental da realidade, a criança encontra 
soluções para um problema concreto. 

As pesquisas de Emília abordam a reflexão sobre um objeto que o aluno vai conhecer, como, 
por exemplo, a linguagem. Seu trabalho sobre alfabetização prevê a relação entre escrita e fala. Não 
vincula as letras a seus sons. De acordo com esta concepção, o caminho é levar o aluno a explorar a 
relação entre escrita e significado para descobrir e estabelecer a ligação com a fala. 

A criança elabora o que Emília chama de “hipótese silábica” – cada letra representa uma sílaba 
da palavra. Esta é a primeira fase em que o aluno relaciona a escrita aos aspectos formais da fala. A 
segunda é a “hipótese alfabética”, fase em que a criança relaciona escrita e fala. A criança, em contato 
com o material escrito, começa a pensar sobre esta realidade e a resolver problemas. 



 

Prática Pedagógica - Estruturando Pedagogicamente a Escola - Izabel Sadalla Grispino 118

Uma didática voltada para os alunos de classes populares e fundamentada em conceitos 
desenvolvidos por Emília, cria situações que favorecem o contato com a escrita. Exemplificando: além 
de manusear blocos de letras isoladas, os alunos são incentivados à leitura de jornais na sala de aula e 
de troca de correspondência, em ações que facilitam a aprendizagem da leitura. 

Emília Ferreiro vem sendo apontada como autora da revolução conceitual sobre o processo de 
educação infantil. Ela teve sua tese de doutoramento orientada por Jean Piaget. Desenvolveu durante 
duas décadas pesquisas científicas sobre a aprendizagem da leitura e da escrita dentro das 
proposições da epistemologia de Piaget. Ela mudou o enfoque da pesquisa de alfabetização. Seus 
estudos indicam que, no processo de aprendizagem, a criança refaz a história da escrita da 
humanidade. Durante o aprendizado, ela trabalha com desenhos semelhantes aos utilizados pelos 
antepassados, até alcançar a compreensão de todo o processo. 

Segundo Emília Ferreiro, as produções espontâneas são os indicadores mais claros que as 
crianças fazem para compreender a natureza da escrita. Antes de entender que as letras podem estar 
associadas à expressão de uma realidade, elas trabalham com imagens gráficas, como desenhos. Elas 
vinculam imagens à capacidade de expressar aspecto do real. 

Para a psicóloga, a aprendizagem da língua escrita deve ser concebida como o modo de 
construção de um sistema de representação. Ela questiona a concepção de que a escrita é um código 
de transcrição de unidades sonoras em unidades gráficas. Nesse caso, a aprendizagem seria entendida 
como a aquisição de uma técnica e a prática alfabetizadora como um método, que não cria 
conhecimento. 

Segundo suas pesquisas, métodos tradicionais consideram os aspectos gráficos das 
produções e não os construtivos. Os gráficos relacionam-se com a qualidade do traço, a distribuição 
espacial das formas etc. Os construtivos, com o que a criança quer representar e os meios usados para 
diferenciar as representações. 

 

Um exemplo 
 
Emília Ferreiro ilustra formas de diferenciação entre as escritas, elaboradas por uma menina de 

quatro anos e meio. Aqui segue o diálogo mantido entre a pesquisadora e a criança. 

 
(Desenho bonequinho)  
-- O que você desenhou?  
-- Um boneco.  
-- Ponha o nome.  
-- (Rabisco – a)  
-- O que você pôs?  
-- Ale (seu irmão).  
-- Desenha uma casinha.  
-- (Desenho)  
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-- Ponha o nome.  
-- Rabisco – b)  
-- O que você pôs?  
-- Casinha.  
-- Você sabe colocar o seu nome?  
-- (Quatro rabiscos separados – c) 
-- O que é isso? 
-- Adriana. 
-- Onde diz Adriana? 
-- (Assinala globalmente) 
-- Por que tem quatro pedacinhos? 
-- ... Porque sim. 
-- O que diz aqui (1.º)? 
-- Adriana. 
-- E aqui (2.º)? 
-- Alberto (seu pai). 
-- E aqui (3.º)? 
-- Ale (seu irmão). 
-- E aqui (4.º)? 
--Tia Picha. 
 
Emília Ferreiro registrou a importância das diferentes culturas, do multilingüismo, das variações 

dialetais, variações da fala, no processo ensino-aprendizagem, no processo de alfabetização. 
O professor, ao respeitar a cultura dos alunos, seus costumes, suas tradições, dá autenticidade 

à aprendizagem. 
 

O CONSTRUTIVISMO 
 
Jean Piaget descobriu que as crianças não pensam como adultos, têm sua própria ordem e 

sua própria lógica. Para a pedagogia tradicional, elas eram como “recipientes” a serem preenchidos 
com conhecimento. Seymour Pappert, um grande construtivista, matemático que fundou com Marvin 
Minsky o Laboratório de Inteligência Artificial do MIT, reafirma a posição de Jean Piaget. Diz que as 
crianças “são ativos construtores do conhecimento, como cientistas que criam e testam suas próprias 
teorias sobre o mundo”. 

Para Piaget, o conhecimento resulta da interação entre o sujeito e o mundo. Mundo em que o 
sujeito não é passivo e o conhecimento não é cópia, mas construção ou elaboração do mundo. Nas 
palavras de Piaget, é “assimilação da realidade”. 

Construir o conhecimento é aprender uma história pessoal e coletiva, segundo uma estrutura 
em construção. Dessa forma, o sujeito e o conhecimento se constroem, isto é, para haver 
aprendizagem não basta a transmissão da informação, por mais competente que ela seja. É o sujeito 
quem, fazendo relações, associando o novo ao já conhecido, vai construindo o conhecimento, segundo 
a sua estrutura de formação. O sentido do assunto será construído em cada sujeito, de acordo com os 
esquemas de compreensão que já adquiriu. O mesmo assunto, para uma criança, certamente terá 
significado diferente da do adulto. A criança terá, ao longo da vida, várias oportunidades de ressignificar 
o assunto, de acordo com sua experiência. 

O construtivismo ensina o aluno a criar, a levantar hipóteses, a relacionar, a concluir, a 
interferir. Passos que levam à formação de conceitos, à interiorização do conteúdo e não à 
memorização. Vale-se do currículo, da metodologia, para ensinar o aluno a pensar, a formar “uma 
cabeça bem feita”.  

“Emília Ferreiro aprofunda um aspecto importante no processo de construção da leitura e 
escrita: problema cognitivo envolvido no estabelecimento da relação entre o todo e as partes que o 
constituem. Mostra-nos que a criança elabora uma série de hipóteses trabalhadas através da 
construção de princípios organizadores, resultados não só de vivências externas mas também por um 
processo interno. Mostra, ainda, como a criança assimila seletivamente as informações disponíveis e 
como interpreta textos escritos antes de compreender a relação entre as letras e os sons da linguagem”. 
(Referência final do livro “Com todas as Letras”).  
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PROFESSOR OU EDUCADOR? 
 
Antes de passar às considerações finais, lanço um tema para você,  
professor, refletir. Muitos educadores já explanaram, longamente, sobre ele. Um deles é 

Rubem Alves, num dos quais me apoiei. 
Professor é aquele que se investe de uma função, a de ensinar, a de transmitir conhecimento, 

numa linha objetiva, ditada pela ciência. Tem os olhos mais voltados para a racionalização, para a 
organização, para a instituição. Identidade e autonomia pertencem à instituição. Ele está ligado à 
produção, ao lucro, ao utilitarismo. 

Educador ultrapassa as linhas da objetividade, da personalidade institucional. Sua atuação não 
é tão formal, tão racional. Através do conhecimento, ele chega ao elemento humano, enxerga o outro, a 
pessoa que está à sua frente e que ele deve educar. Traz algo que se define por dentro. Ele se liga ao 
humano, ao seu destino, à sua felicidade. Quer conhecer o seu aluno, suas dificuldades, suas 
necessidades, sua história de vida, seus anseios, suas potencialidades. Ajusta-se à identidade do aluno 
mais que a da instituição. 

O educador ensina com afetividade, toca, estende a mão, compreende a caminhada. Não quer 
um ensino impessoal, universal, igual para todos. Busca conceitos que sejam significativos para o seu 
aluno, próximos de sua realidade. Entende o processo de ensino-aprendizagem como uma relação a 
dois – nunca unilateral – uma construção artesanal. 

O educador é o pólo das transformações sociais, alcança as diferentes classes, os grupos 
diferenciados, que convivem no mesmo espaço escolar. Conscientiza, restaura valores, compromete-se 
socialmente. 

 
A diferença fundamental entre professor e educador está no tipo de envolvimento. O professor 

cultua a ciência, o saber, o educador, antes da ciência, cultiva a rosa, cultua o gênero humano. O 
professor tem um discurso colocado no objeto, do qual o sujeito se ausenta. No educador, o sujeito está 
sempre presente. Afasta o conceito de máquina, de número. Abraça as disposições íntimas, o 
sentimento. No professor, a função se sobrepõe a ele, que a exerce como um funcionário institucional; 
no educador, a função se insere e se mescla ao ser humano, aos seus horizontes. Professor é 
profissão, educador é vocação e vocação nasce de um grande amor, norteia-se por um grande ideal, 
uma grande esperança e desenvolve-se nos vôos do coração, da emoção. 

O professor planta para a colheita próxima, da sua e da vizinha geração; o educador vai além, 
inclui no plantar a sua, a próxima e as gerações vindouras. Lembro, aqui, Rui Barbosa, quando diz, ao 
se referir ao professor, que uns plantam a couve para o dia de amanhã, outros plantam carvalhos para o 
desfrute das gerações futuras. Estes plantam para a pátria, para toda a humanidade, aqueles plantam 
mais para o imediatismo. 

Os que plantam carvalho são amantes daquilo que fazem, alguém que encontra sentido no seu 
trabalho, que o faz com prazer e não como a uma pesada rotina. A atuação do educador é, pois, bem 
mais rica, mais significativa para o aprendiz e, conseqüentemente, para a sociedade. Infelizmente, para 
os milhares de professores, encontramos, apenas, algumas centenas de educadores. 

A escola está exigindo, num crescendo, um papel mais educativo que informativo. Como 
transformar o professor em educador? Há uma via para essa transformação? 

Educador não se forma, é qualidade inata, é afinidade com aquilo que se faz. Orienta-se, é 
verdade, e até desperta-se para isso, quando há um ímpeto criador adormecido no professor. Caso 
contrário, nada o fará um educador. 

Entre o professor e o educador deverá haver uma exigência de diálogo, de encontro, porque 
um deve estar no outro. Ambos, ao se fundir, entregam-se ao conhecimento, sem deixá-lo, porém, vazio 
de sentido humano. O aluno não é um sujeito abstrato, que ouve, anota, constata. É um sujeito ativo, 
participativo, singular, a quem se credita fé e esperança. 

O educador tem na palavra o seu grande instrumento de aproximação, de conquista. A 
linguagem é uma argamassa da vida, tem força construtiva ou destrutiva e deve ser usada com 
consciência e afetividade. 

Professores, meditem sobre sua vocação. Questionem-se: o que o magistério significa para 
mim? Identifico-me com sua matéria-prima, isto é, com o ser humano a quem devo cultuar? Insiro-me 
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no destino comum dos homens? O magistério representa para mim uma expressão criadora, uma 
expressão de amor, capaz de acordar os que dormem? Serei capaz de atingir, por ele, a sublimação? 

Se responder afirmativamente essas questões, você é um feliz vocacionado, aquele que 
abraçou a carreira certa; um apóstolo da mente e da alma. 

Na vocação reside o grande diferenciador das profissões, assim como na qualidade, o grande 
diferenciador do ensino.  

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Os assuntos contidos neste livro trazem, como pano de fundo, o estudo da sociedade reinante, 

visto que sociedade e educação são fatores includentes. Elas se interagem, se interferem e se refletem: 
uma é resultante da outra. 

O antropólogo Darcy Ribeiro, autor da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), 
disse: “Nosso subdesenvolvimento não é anormalidade, é uma enfermidade. Precisa ser tratada. E tem 
cura”. 

A cura esta, fortemente, calcada na educação, na sociedade politizada, que coloque sua 
militância na alça da consciência e da competência. Uma sociedade esclarecida é a grande força 
propulsora da educação, aquela que a empurra para cima, garantindo a promoção humana, o 
crescimento do País. 

A escola tem em suas mãos o potencial da nação, seus alunos, tem na educação a grande 
chance da transformação social, de fazer a população carente emergir, mudar de rumo. A 
conscientização da necessidade da boa educação para todos é capaz de mobilizar ações coletivas, 
ações que venham a espalhar pétalas de luzes nos caminhos sombrios da sociedade e que só a 
educação pode clarear. 

Cada povo tem a educação que o espelha. Esforcemo-nos para que a nossa espelhe um povo 
culto, ordeiro, empreendedor. Durante todo o livro, vimos espalhando sementinhas do saber, que a seu 
tempo, esperamos, se revertam no nascimento de árvores frondosas, promissoras. Que outras 
sementes, juntando-se a estas, se rompam em outras árvores que, no seu conjunto, formem o cerne, a 
frente robustecida de combate, com núcleos de influência semeando permanentemente. 

Esses núcleos, meus irmãos de luta, somos preferentemente nós, professores, na sublime 
missão de iluminar caminhos, de realizar as aspirações humanas e sociais. Que façamos por merecer o 
nobre encargo que o magistério nos confere e que Deus nos proteja nessa empreitada. Temos que 
acreditar para realizar, crer para ver. 

Guardo na memória um pensamento que vem de encontro ao meu conceito de professor. 
Passo-o a vocês: “O professor não deve considerar o aluno apenas como aprendiz de textos, mas 
principalmente como a pessoa que precisa aprender também a conviver melhor consigo mesma e com 
seus semelhantes; aprender a descobrir, nos textos que lê, a mensagem de vida que freqüentemente se 
encontra encoberta”. 

O mestre deve ser a pessoa que ajuda seus alunos a desvendarem os caminhos de suas 
existências, dentro do fisicamente pequeno, mas, vivencialmente, imenso espaço de uma sala de aula. 

Semeamos a terra, o conhecimento, o amor, deixando as boas sementes germinando para o 
bem da humanidade. Os semeadores sonham, como nós, em ver concretizada a sua obra, esperando 
as sementes germinarem. 

Com respeito e carinho, 
Izabel Sadalla Grispino  

 
 

LOUVOR AO 15 DE OUTUBRO – DIA DO PROFESSOR 
 

Façamos uma pausa para meditação. Pensemos, com carinho e consciência, na figura do 
professor, do “magister”, na força de alavanca social de que é portador. Deus é do universo o grande 
arquiteto e o professor é o seu grande aliado, aquele que ajuda manter e preservar a sua obra humana 
e cósmica. Não importa em que sociedade vivemos, em que cultura nos inserimos, em que época da 
vida nos reportamos, é ele, o professor, o insubstituível protagonista de todo o desenrolar das 
atividades humanas, mola-mestra do desenvolvimento sustentável do planeta. É para ele, para a 
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educação que ministra, que se volta a esperança de vida da tão destruída mãe-terra, a esperança da 
quebra do desnível social, da afirmação da ciência e de toda evolução humana. 

Homenageamos a todos que se dispõem a ensinar, não só o professor institucional, mas, 
também, o informal, a todos que passam o seu saber para as novas gerações, colaborando com o 
crescimento do outro, com a construção de um mundo melhor. 

Embora o papel do professor, nessa nova sociedade tecnológica, tenha mudado, ele continua 
sendo o elemento indispensável para a promoção humana e social. Durante muito tempo, o professor 
mobilizou um saber disciplinar – apoiado nas disciplinas do currículo – era o transmissor do 
conhecimento científico. A escola era o lugar privilegiado do saber, a instituição responsável pela 
transmissão da memória social e cultural e o professor, a principal fonte do conhecimento. Esse 
conhecimento, centralizado na sua pessoa, colocava-o como um capital profissional, um capital de 
saberes. Hoje, ele perdeu a vanguarda do conhecimento – detêm-no a mídia, o computador, a internet. 
A escola não é mais o lugar propriamente da informação, mas o lugar do que fazer da informação. 
Associa-se, hoje, mais que ontem, à função do professor a do educador. 

A escola deve vir antes da tecnologia. Ela tem o encargo de formar o aluno, de dar-lhe as 
armas psicológicas, morais, intelectuais, necessárias para o recebimento das tecnologias. No contexto 
tecnológico, o que vale mesmo é a boa formação, o desenvolvimento das capacidades do indivíduo, 
tanto nos aspectos cognitivos, como nos atitudinais e procedimentais. Formar o indivíduo para a 
criticidade é o grande alvo. Nesses aspectos, a pessoa do professor é imprescindível. Ele foi, é e 
sempre será o fulcro do processo educativo, um capital humano insubstituível. 

A ciência da ergonomia avança no conceito de capital humano, quando fala em investimentos, 
não só de equipamentos, de tecnologia, mas, também, e sobretudo, da pessoa humana, da sua 
qualificação, melhorando sua atuação, suas condições de trabalho, sua qualidade de vida. 

Que a ergonomia ganhe a educação, que nela faça valer seus princípios, que sociedade e 
governo encarem o professor como real capital humano que é e não um faz-de-conta. Só, então, 
poderemos alimentar a sonhada esperança de que a boa educação resplenderá, seguida do sentido de 
igualdade de que fala a nossa Constituição. 

Ao sofrido professor, ao monumento que denominamos magistério, em meus versos, a 
expressão de reconhecimento e de amor. 

 

  

MAGISTÉRIO 
 
Magistério, luz da civilização, 
Deusa Minerva de alta sabedoria, 
Eu te proclamo em sentida profusão, 
Te reverencio em nome da maioria. 
 
És a esperança da vida igualitária, 
A niveladora da desigualdade, 
A força que agrega, nunca solitária, 
Sustento da ciência, de toda prosperidade. 
 
Espalhas na terra o senso humanitário, 
Carregas no ventre o ideal da humanidade, 
Exaltas o viver do homem solidário, 
Não te descuidas da religiosidade. 
 
Arrancas o ser das trevas da ignorância, 
Erradicas do solo o analfabetismo, 
Educas em suaves fragrâncias, 
Espalhas a bênção do altruísmo. 
 
Desces da grandiosidade do teu trono, 
Freqüentas palacetes e tristes cabanas, 
Embora sendo nosso grande patrono, 
Humildemente puxas as caravanas. 
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Magistério é reinado das profissões: 
Mestre, médico, engenheiro, padeiro, 
Cada um, dele, se vale em suas aspirações, 
Através dele, avolumam-se os celeiros. 
 
Ele é o grande aliado do Criador, 
Ultrapassa a nossa dimensão humana, 
Beira as raias do Divino Inventor, 
Guarda o meio ambiente, a devastação desumana. 
 
Só ele nos livra do mundo escuro,  
Só ele é capaz de o homem libertar, 
Só ele nos arremessa para o futuro, 
Só ele é capaz de o universo salvar. 
Magistério é resplendor do horizonte, 
Sabedoria de fé e de razão, 
Edifício e pilar de saga gigante, 
Estrada do sol, nobre constituição! 
 
O professor é o seu grande apóstolo, 
Tem no ensino o seu evangelho, 
A sua verdade, sem rótulos, 
A luz, que chega à criança, ao jovem e ao velho. 
 
Gloriemos o mestre, hoje tão esquecido, 
Já viveu tempos áureos, lindo troféu, 
Agora, com seu salário empobrecido, 
Tem o amor de quem lhe tira o chapéu!  
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96 – Atitude Discriminatória do Teste 
97 – Atitudes e Saberes Conjugados 
98 – Atividades Extraclasses e Extra-Escolares, Incluídas no Sistema de Avaliação Escolar 
99 – Aula Inaugural da Rede Pública Guaribense 

100 – Ausência de Estímulo à Carreira de Professor 
101 – Avaliação da Aprendizagem: Aspectos do Desenvolvimento 
102 – Avaliação da Aprendizagem: Aspectos do Desenvolvimento – Conceituação 
103 – Avaliação da Aprendizagem: Medidas Educativas 
104 – Avaliação da Aprendizagem: Momentos da Avaliação 
105 – Avaliação Escolar em sua Microvisão 
106 – Avaliações Externas à Escola 
107 – Avançar na Aprendizagem 
108 – Base Humanística da Educação 
109 – Biotecnologia, Ciência para a Vida 
110 – Brasil Alfabetizado 
111 – Caminhada Transcendental da Ciência e da Fé 
112 – Caminhos Alternativos para a Aprendizagem 
113 – Caminhos Construtivistas na Aprendizagem 
114 – Caminhos de Reflexão à Escola 
115 – Ciclo Básico nos Cursos Superiores 
116 – Classes Hospitalares 
117 – Com que Idade Alfabetizar? 
118 – Compreensão e Memorização 
119 – Computador e Aprendizagem Criativa 
120 – Conclusões sobre o Resultado do Último ENEM 
121 – Conflitos entre Escolares 
122 – Consciência da Realidade 
123 – Considerações sobre Concurso Público 
124 – Construtivismo na Análise Sociológica 
125 – Conteúdo Significativo Atrai o Aluno 
126 – Contextualização da Educação 
127 – Controvérsias quanto ao Uso do Computador 
128 – Controvérsias sobre A Municipalização do Ensino 
129 – Cooperativa Educacional 
130 – Correlação entre Sistema e Aprendizagem 
131 – Creche e Problemas de Saúde 
132 – Crédito Educativo para o Universitário 
133 – Criança Hiperativa 
134 – Crianças com Sobrecarga de Atividades 
135 – Cultura e Fé 
136 – Cultura Afro-Brasileira 
137 – Curiosidades na Aprendizagem Escolar 
138 – Currículo Empobrecido por Falta de Professor 
139 – Curriculum Vitae de Izabel Sadalla Grispino 
140 – Cursinhos Comunitários 
141 – Cursos Livres 
142 – Cursos Profissionalizantes 
143 – Cursos de MBA 
144 – Descompasso entre a Proposta de Ciclos e o Entendimento Predominante 
145 – Desestímulo à Carreira de Professor 
146 – Despertando-se para a Causa do Deficiente 
147 – Dia dos Mortos 
148 – Dia Nacional da Família na Escola 
149 – Diferenças no Sistema de Cotas Raciais 
150 – Dificuldade de Aprender 
151 – Educação: Arma Contra a Corrupção  
152 – Educação: Confusão entre Ordem Direta e Inversa 
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153 – Educação Infantil 
154 – Educação de Jovens e Adultos 
155 – Educação e Desenvolvimento Social  
156 – Educação e Renda 
157 – Educação e Saúde 
158 – Educação e suas Implicações Sociais 
159 – Educação Física no 1.º Ciclo 
160 – Educação Infantil, Prioridade Educacional  
161 – Educação Rural 
162 – Educar para a Arte 
163 – Educar para a Autonomia 
164 – Educar para o Trabalho Voluntário 
165 – Educar para os Direitos Humanos 
166 – Educar pelo Caminho da Religiosidade 
167 – Empresas Investem na Formação Profissional 
168 – Ensino Fundamental de 9 anos – (1) 
169 – Ensino a Distância 
170 – Ensino Fundamental de 9 anos – (2) 
171 – Ensino Infantil e Renda 
172 – Ensino Médio em Fins-de-Semana 
173 – Ensino Religioso 
174 – Ensino Religioso nas Escolas  
175 – Ensino Superior para o Índio 
176 – Entendendo Melhor a Nova Febem 
177 – Equoterapia  
178 – Esclareça-se sobre uma Nova Modalidade de Cursos Superiores, os  
Cursos Seqüenciais 
179 – Escola e Formação de Valores, por sua Educação Integral 
180 – Escola Virtual 
181 – Escolas de Línguas 
182 – Escolas, Pequenas Ilhas de Excelência 
183 – Estaremos Assistindo a um Prenúncio de Decadência do Ensino Público 
Superior? 
184 – Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) – Inscrições Abertas 
185 – “Exame Nacional de Certificação de Professores” 
186 – Exame Nacional de Cursos, o “Provão” 
187 – Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 
188 – Exame Nacional para o Ensino Supletivo 
189 – Exclusão e Fator Econômico 
190 – Exemplo de Amor ao Próximo 
191 – Faces da Violência 
192 – Faculdades na Mira de Empregos aos Formandos 
193 – Feliz Ano de 2007 
194 – Filhos Recebendo Ensino em Casa 
195 – Força Jovem no Mercado de Trabalho 
196 – Formação de Qualidade 
197 – Formação Deficiente Dificulta a Reforma do Ensino 
198 – Formação Globalizada 
199 – Formas Diferenciadas de Organização Escolar 
200 – Fraternidade e Educação 
201 – Função Social da Escola 
202 – Fundef Reajustado em 20,5% 
203 – Fundo de Desenvolvimento do Ensino Básico 
204 – Gerações de Brasileiros Sem-Documentos  
205 – Habilidades de Aprendizagem 
206 – Habilidades do Aluno Superdotado 
207 – Homenagem às Mães 
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208 – I Salão do Livro COC  
209 – Idade Ideal para se Colocar na Creche 
210 – Inclusão Escolar e Social 
211 – Indicadores de uma Boa Escola 
212 – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 
213 – Índice de Desenvolvimento Humano do País 
214 – Informatização nas Escolas Públicas e Privadas 
215 – Inteligências Múltiplas 
216 – Interatividade Escola-Comunidade, Escola-Aluno 
217 – Já foi, Já foi, Já foi 
218 – Jogos Paraolímpicos 
219 – Jaboticabal de Ontem, de Hoje e de Sempre 
220 – Jogos na Aprendizagem 
221 – Jorge Sadalla, Meu Saudoso Irmão 
222 – Jovens na Rota da Realização Profissional 
223 – Juracy Lopes de Camargo, Um Exemplo a Ser Seguido 
224 – Lançamento do Livro “Prática Pedagógica” 
225 – Lei do Aprendiz 
226 – Lei em Vigor Deixa de Ser Cumprida 
227 – Leitura, Interpretação e Redação 
228 – Liberada a Exigência do Curso Normal Superior 
229 – “Libertar a Criança pela Arte” 
230 – Lição de Maturidade Cívica 
231 – Longo Descaso à Educação 
232 – Louvor ao 15 de Outubro – Dia do Professor 
233 – Luzes Despontam para a Educação 
234 – Luzes na Travessia do Túnel 
235 – Luzes no Palco da Educação 
236 – Mais Um Ano para o Ensino Médio 
237 – Malabarismos Didáticos 
238 – Marcas da Desigualdade Educacional 
239 – Matérias Humanísticas para o Ensino Médio 
240 – Melhorar o Ensino pela Aprendizagem 
241 – Memória e Processo Pedagógico 
242 – Mestrados e Doutorados, por Escolas Estrangeiras 
243 – Metodologia Escolar, Um Organismo Vivo 
244 – Mudanças à Vista na Área da Educação 
245 – Mudanças na Reforma do Ensino 
246 – Mudanças no Processo de Aprendizagem 
247 – Municipalização do Ensino 
248 – Natal 
249 – No Vestibular, Só Português e Matemática 
250 – Nomeação de Diretor de Escola 
251 – Novas Experiências Educacionais 
252 – Novas Oportunidades no Mercado de Trabalho 
253 – Novo Entendimento das Tecnologias da Educação 
254 – Novos Tempos, Novas Metodologias 
255 – O Exame Vestibular 
256 – O Hábito da Leitura 
257 – O Sentimento Patriótico 
258 – O Aluno Empreendedor 
259 – O Analfabetismo Rondando a Política 
260 – O Atendimento à Criança Autista 
261 – O Caminho da Reabilitação 
262 – O Computador e a Educação Infantil 
263 – O Difícil Equilíbrio da Balança 
264 – O Duplo Diploma  
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265 – O Encontro da Fé e da Razão 
266 – O Ensino Bilíngüe 
267 – O Ensino de Ciências 
268 – O Ensino Religioso 
269 – O Ensino Técnico e suas Oportunidades Educacionais 
270 – O Entendimento que Deve Ser Alcançado 
271 – O Livro Didático e o Orçamento Familiar 
272 – O Livro “Prática Pedagógica” e a Crítica Especializada 
273 – O Nível Socioeconômico e a Aprendizagem 
274 – O Número Crescente de Analfabetos Funcionais 
275 – O Perfil da Adolescência Brasileira 
276 – O Processo de Desenvolvimento do Bebê 
277 – O Quadro Atual da Educação de Jovens e Adultos no País 
278 – O que Quer Dizer Vagas Estatizadas? 
279 – O que Significa Alfabetizar? 
280 – O Retrato do Descaso Educacional 
281 – O Século XXI Reencontrando Deus 
282 – O Terceiro Turno Escolar 
283 – O Transtorno da Hiperatividade na Criança 
284 – Os Desmandos da Corrupção 
285 – Os Meios de Comunicação Favorecendo a Inclusão 
286 – Os Primeiros Passos do Magistério 
287 – Os Rumos do Analfabetismo no Brasil  
288 – Pais Frente à Pedagogia Avançada 
289 – Pais Opinam sobre Escolas Particulares 
290 – Palavras que Fazem ir Avante 
291 – “Parâmetro Curricular Nacional das Escolas Indígenas” 
292 – “Parâmetros Curriculares Nacionais” – 20/8 
293 – Parâmetros Curriculares Nacionais de 1.ª à 4.ª Série do Ensino Fundamental 
294 – Parâmetros Curriculares Nacionais de 5.ª à 8.ª Série do Ensino Fundamental 
295 – Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Infantil 
296 – Parâmetros de Qualidade 
297 – Parceria Professor-Aluno. Conceitos Básicos 
298 – Pedido de uma Criança a seus Pais 
299 – Plano de Desenvolvimento da Educação 
300 – Plano Piloto da Secretaria Estadual da Educação 
301 – Politizando o Educando 
302 – Por que Professoras e não “Tias”? 
303 – “Prática Pedagógica”: Uma Pedagogia com Poema 
304 – Problemas de Saúde Interferindo na Aprendizagem  
305 – Professor, Um Amigo 
306 – Progressão Continuada e Promoção Automática 
307 – Proibir é a Solução? 
308 – Projeto Educativo: Parceria Escola-Comunidade 
309 – Prós e Contras a Respeito da Informática Educacional 
310 – Qualidade na Educação 
311 – Quem Salvará nossas Escolas Públicas? 
312 – Reflexos da Cultura sobre o Mundo Infantil 
313 – Realidade Conflitante 
314 – Quotas nas Universidades Públicas 
315 – Rememorando: 
316 – Reflexões sobre o Resultado da Prova Brasil 
317 – Reserva de Vagas nas Universidades Públicas 
318 – Responsabilidade Social 
319 – Resposta a uma Aluna do Curso Normal 
320 – Retrospectiva Histórica: “A Escola Pública na Década de 60” 
321 – Ressalva aos Cursos Seqüenciais 
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322 – Resultados de Avaliações Escolares 
323 – Reunificação dos Ensinos Médio e Técnico 
324 – Saudações ao Ano Letivo 
325 – Saúde Alimentar e Postural do Aluno 
326 – Saudosa Lembrança de Ex-colegas de Jaboticabal 
327 – Sensibilizando para a Desigualdade Social 
328 – “Sentimentos de Família” 
329 – Ser Professor 
330 – Sérios Entraves à Qualidade de Ensino 
331 – Síndrome da Desistência Simbólica do Educador 
332 – Sistema de Ciclos e Processo de Avaliação 
333 – Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 
334 – Sistemas Único da Educação 
335 – Sistemas Diferenciados de Avaliação para o Ingresso ao Ensino Superior 
336 – Sociedade do Conhecimento (Publicado em novembro de 2000) 
337 – Sociedade do Conhecimento (Publicado em fevereiro de 2007) 
338 – Supremacia da Educação 
339 – Tecnologia Avançada na Proteção das Escolas 
340 – Tecnologias de Aprendizagem 
341 – Termômetro Constata, não Cura 
342 – Trabalho Voluntário 
343 – Transporte Escolar 
344 – TV na Sala de Aula 
345 – TV na Sala de Aula (2) 
346 – Um Enfoque da Educação de Ribeirão Preto no Percurso de seus 150 anos 
347 – Um Livro de História, de Ufanismo e de Civismo 
348 – Um Novo Exame Nacional do Ensino Médio 
349 – Um Oásis no Meio do Deserto 
350 – Um Olhar Direto para o Céu 
351 – Um Panorama do Ensino Oficial 
352 – Um Panorama do Ensino Rural 
353 – Um Paralelo entre o Ensino Oficial e o Ensino Privado 
354 – Um Quadro do Ensino Superior no Brasil 
355 – Uma Lição de Pedagogia 
356 – Uma Parada para Meditar 
357 – Uma Proposta de Mudança 
358 – Uma Realidade que Precisa ser Mudada 
359 – Unesco Constata Baixa Qualidade de Ensino no Brasil 
360 – Universalização do Ensino Médio  
361 – Universidade de São Paulo, Zona Leste da Capital 
362 – Universidades Corporativas: Realidade que se Impõe 
363 – Universitários Analfabetos Funcionais 
364 – Universitários em Exemplo de Amor ao Próximo 
365 – Vagas Estatizadas ou Vagas em Universidades Públicas? 
366 – Valorizando o Deficiente 
367 – Vencendo o Preconceito 
368 – Vida: Conceituações e Currículo Escolar 
369 – Vínculos entre Educação e Pobreza 
370 – Violência e Falta de Qualidade nas Escolas Públicas 
 
 

CURRICULUM VITAE 
 

Izabel Sadalla Grispino tem uma vida dedicada à educação. 
 Licenciada em Letras Neolatinas pela Universidade de São Paulo, ano de 1953, desde 

então não parou de se devotar à educação; 
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 Cursou pós-graduação em Língua e Literatura Francesa, a nível de mestrado, quando 
defendeu a tese: “O Simbolismo Francês e a poesia de Paul Verlaine e Arthur 
Rimbaud”; 

 Fez pós-graduação em Língua e Literatura Espanhola, em Filologia Portuguesa e 
Literatura Brasileira; 

 É licenciada no Curso de Pedagogia, com especializações em Administração, 
Supervisão, Orientação Educacional e Coordenação Pedagógica; 

 Ocupou, por concurso, na educação básica, as cadeiras de Português e de Francês e 
lecionou no ensino superior Língua e Literatura Francesas; 

 Na área de administração e supervisão, exerceu, por concurso, os cargos de diretor de 
escola e de supervisor de ensino; 

 Foi membro integrante da Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas (CENP) 
da Secretaria da Educação, onde monitorou e coordenou cursos de atualização, de 
aperfeiçoamento e de especialização em língua portuguesa e metodologia, de 125 
horas, para professores e especialistas da educação do ensino fundamental e médio, 
então, 1.º e 2.º graus. 

 Preparou, treinou, pela CENP, monitores, dos cursos acima mencionados, para todo o 
Estado de São Paulo; 

 Foi membro da equipe designada pelo Departamento de Recursos Humanos da 
Secretaria da Educação, no Projeto “Capacitação de Recursos Humanos para o Ensino 
de 1.º e 2.º graus”, para proceder à análise crítica do texto-base sobre língua 
portuguesa, elaborado por insignes professores da Unesp, Araraquara, designados que 
foram pelo MEC. Análise crítica no sentido da adequação do texto ao nível pretendido. 
A equipe foi, também, responsável pelo treinamento dado aos professores da rede; 

 Orientadora, pela USP-São Paulo, de estágios supervisionados do Curso Normal e de 
Letras; 

 Monitora e coordenadora, pela USP-São Paulo, de cursos sobre língua francesa para 
professores da educação básica; 

 Ao longo da carreira, participou de uma gama considerável de cursos de atualização, de 
aperfeiçoamento, de especialização, congressos, na perspectiva da educação 
continuada; 

 Colaborou com o livro de Instrução Programada “Língua Portuguesa” – 5.ª à 8.ª série – 
1.º grau – Secretaria de Estado da Educação; 

 Autora do livro “Sentimentos de Família”; 
 Autora de crônicas, de centenas de artigos educacionais, comportamentais, sociais, 

publicados em jornais e revistas; 
 Poetisa e compositora musical – letra e música – de obras sacras e populares; 
 Em muitas de suas poesias, deixa entrever a mestra preocupada em orientar, em 

indicar um mundo melhor; 
 Dentre seus projetos educacionais, destacam-se: “A Avaliação da Aprendizagem e os 

Objetivos Educacionais”, respaldados pela CENP, e a “Integração das escolas, o 
aproveitamento racional dos recursos humanos e materiais”, vistos numa linha 
pedagógica consciente, real, entre escolas da rede pública de um mesmo bairro, de 
uma mesma localidade, inseridas numa mesma comunidade, divulgado pela extinta 
Divisão Regional de Ensino da Grande São Paulo; 

 Entre suas experiências, exercidas no magistério ao longo da carreira, a autora ressalta 
os cursos ministrados, em larga escala, para professores e especialistas da educação, 
de todo Estado de São Paulo; 

 Promover a qualidade de ensino, enfocando, especialmente, a atual decadente escola 
pública, é uma de suas grandes preocupações.  
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PARA VOCÊ PENSAR: 
 
 (de autor desconhecido) 
 
Certa lenda conta que estavam duas crianças patinando em cima de um lago congelado. Era 

uma tarde nublada e fria e as crianças brincavam sem preocupação. 
De repente, o gelo se quebrou e uma das crianças caiu na água. 
A outra criança, vendo que seu amiguinho se afogava debaixo do gelo, pegou uma pedra e 

começou a golpear com todas as suas forças, conseguindo quebrá-lo e salvar seu amigo. 
Quando os bombeiros chegaram e viram o que havia acontecido, perguntaram ao menino: 
-- Como você conseguiu fazer isso? É impossível que você tenha quebrado o gelo com essa 

pedra e suas mãos tão pequenas! 
Nesse instante apareceu um senhor e disse: 
– Eu sei como ele conseguiu. 
Todos perguntaram: 
– Como? 
O senhor respondeu: 
– Não havia ninguém ao seu redor para dizer-lhe que ele não seria capaz”. 


