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o presente trabalho procura enfatizar variáveis psicossociais
presentes no "rendimento escolar" e, que, na maioria das vezes são
esquecidas ou negligenciadas ~ntro do processo educacional.
Postula-se portanto uma influência entre estas variáveis e a motiva-
ção do aluno para aprendizagem acadêmica. Considerações são
tecidas sobre estes fatores levando a reflexões mais amplas e a
questionamentos sobre este tipo de relação presente em sala de aula.

1. INTRODUÇÃO

A educação do homem moderno está considerada, em um grande número
de países, como problema de excepcional dificuldade e em todos sem exceção
como tarefa da mais alta importância. Constitui tema capital, de envergadura
universal, para todos os homens-que se preocupam, em melhorar o mundo de
hoje e preparar o de amanhã.

Pode-se observar, clara e objetivamente, que a educação é, portanto, uma
tarefa urgente e envolve enfoque os mais problemáticos decorrentes de mudanças
sociais, pol íticas, econômicas e técnicas.

Que a mesma, quando tomada do ponto de vista de ação sistemática e
instltucionalizada consiste, em última instância, em preparar pessoas para uma
vida útil na sociedade.

Contudo, não se pretende analisar educação de um modo geral no presente
trabalho, uma vez qu~, esta, além de ser bastante genérica, é de difícil definição,
já que encontra as mais variadas conceituações e enfoque.
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Pretende-se; outrossim, deter-se em um dado mais específico, que é o
rendimento escolar, não desprezando porém 8S variáveis que são por ele respon-
sáveis, ou que interferem no mesmo, sem esquecer todavia, que só se leva a cabo
a aprendizagem formativa de uma maneira adequada, quando se aprende a se
compreender o aluno em seu ser como pessoa, ou seja, como um todo,

'Está a autora portanto, de acordo com Mosquera (1977), ao dizer que é
importante notar que o verdadeiro conhecimento está no reconhecimento, pois
não tem sentido nem valor um conhecimento vazio, que não oferece perspectivas
para a vida pessoal.

Ao se ter em mente o humano como diretriz da formação, deve-se almejar
uma culminação na aprendizagem formativa, que se consubstancie em convic-
ções fundamentais, ou seja, o homem deverá desenvolver atitudes para consigo,
e para com os outros, de modo' a ser responsável peta sua ação, dando um
caminho, o mais viável possível, à sua existência.

Compreender a realidade vivencial dos alunos é dar condições para que eles
possam melhor desenvolver-se e crescer e, conseqüentemente, para que eles
possam obter um maior e mais significativo rendimento escolar.

A primeira aprendizagem social da criança ocorre em casa; suas primeiras
experiências com a sua família sobretudo sua ligação com a mãe - são geral-
mente consideradas como antecedentes decisivos de suas relações psicossociais
posteriores.

O meio ambiente da criança, ou seja, o seu lar e as experiências lá viven-
ciadas são fundamentais e determinantes para uma série de comportamentos
desencadeados, e não podem, portanto, ser esquecidas ou negligenciadas.
(Mussen, 1975),

2,1, Rendimento Escolar

2. DESENVOL.NIMENTO

O problema do "rendimento escolar" tem sido objeto de estudos desde
longa data, não constituindo um problema novo, e uma série de fatores têm sido
arrolados, em diferentes épocas, como, explicativos de rendimento inadequado.

Os dados reais, com os quais os educadores estão se deparando, no
momento, parecem ser as dificuldades manifestas por um grande número de
alunos, principalmente em algu-mas disciplinas específicas como é o caso por
exemplo de matemática, e a aparente falta de motivação dós mesmos em
engajar-se adequadamente nas atividades escolares.

A partir desta situação particular, e tendo como objetivo mais amplo a
eficácia do atendimento escolar corno um todo parece ser o momento de incluir
outra variável, entre as comumentes 'levantadas quando este objetivo é preten-
dido (variável esta que parece não ter sido suficientemente levada em conta até o
presente momento), ou seja as características da nova população estudantil com
a qual a instituição escolar está interagindo.

As crianças das classes média e alta vinharn constituindo a população
característica das escolas. As crianças das classes sociais mais desfavorecidas
parecem ser o elemento novo, nos últimos anos, entre esta poputação.

Este fato não se afigura como um problema tipicamente brasileiro. A
democratização da escola, as correntes migratórias das zonas rurais para es zonas
urbanas, fatos explicativos da incidência de grande número de crianças social-
mente menos favorecidas nas escolas, é um fenômeno universal.

Este fenômeno tem sido objeto de estudo, principalmente entre ameri-
canos, sob o título "Privação Cultural",

Elaborando um estudo sobre rendimento escolar, Ferrari (1975) inferiu
que a influência das variáveis externas, que influenciavam o mesmo, podia ser
assim resumida:

Apesar da relativa homogeneidade da população escolar pesquisada, a
variável nível de escolaridade dos pais, tomada como indicador do nível sócio-
econômico das famílias dos alunos e, de modo geral, do conjunto de variáveis
externas ao sistema escolar e à situação de ensino-aprendizagem, importa não
perder de vista que a escolarização dos pais está intimamente relacionada com
outras variáveis tais como: renda, saúde, alimentação, etc, e que, por isto mesmo,
é t?mada como indicador do nível sócio-econômico das famílias dós alunos.

Homem algum vive isoladamente; há sempre consigo um sentimento de
coletividade, de inter-relacionamento, uma mentalidade de co-presença que, até
certo ponto, configura uma opinião externa, em dimensão mais' ampla.

Isto porque, em qualquer momento de sua vida, o homem está ligado a um
grupo social, imagem de um sistema social dinâmico em constante desequilíbrio
e equilíbrio, onde as modalidades de relacionamento afetam tanto o comporta-
mento total do grupo como o comportamento individual, com um nítido caráter
de interdependência.

Segundo Rodrigues (1973), todos os seres humanos vivem em permanente
processo' de dependência e interdependência com relação a seus semelhantes,
excluindo, desta afirmação. apenas o legendário Robinson Crusoé e eremitas.
Um aperto de mão, um olhar, um elogio, um sorriso de urna pessoa em direção
a outra, continua o autor, suscita uma resposta. Por sua vez, esta resposta serve
de estímulo à pessoa que o provocou, determinando um novo comportamento
como resposta e assim se estabelece um processo de "interação social".

Do ponto de vista do desenvolvimento da personalidade, o aspecto mais
importante do mundo da criança é o seu ambiente social. Virtualmente, todos os
seres humanos vivem em sociedade, e, cada sociedade tem uma cultura distinta,
um conjunto de conhecimentos acumulados, maneiras, características de pensar
e sentir, de atitudes, objetivos e ideais, A cultura regula a nossa vida em todos os
momentos.

Fica claro, então, que a socialização é muito influenciada por prescrições
culturais, No entanto, tais prescrições inicialmente devem ser transmitidas à
criança por pessoas de sua família, ou seus substitutos, os representantes da
cultura com os quais tem as relações mais íntimas.
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Segundo Bloorn et alii (1969). durante as três últimas décadas, houve um I
tremendo aumento de crianças, nas grandes cidades que não parecem aprovei-
tar-se das oportunidades educativas oferecidas pela escola corrente. Métodos e
materiais que haviam servido bem para a criança média parece que não servem
para ajudar a criança com desvantagens culturais.

A série de características apontadas - deficiência perceptiva e discrimina-
tória, pobreza de linguagem, valores e tradições próprias - fazem com que a
criança carente, ao ingressar na escola - instituição estruturada para atender uma
população com características diferentes - apresente uma baixa motivação para
as atividades escolares, que, aliada a todas as suas deficiências, parece contribuir
para dificultar ainda mais seu rendimento escolar.

VMios aspectos são destacados e apontados pelos autores acima referidos
como causas principais dos fracassos dos alunos menos favorecidos' socialmente,
entre os quais destacam-se: ausência de motivação para a aprendizagem acadê-
mica, a descontinuidade entre o sistema de valores e o estilo cognitivo do lar e da
escola; as várias formas de privação, como insuficiência de estirnulação sensório-
rnotora, alimentação inadequada ou insuficiente; ausência de modelos adultos
apropriados e de,reforçadores, e assim por diante.

Mc Clelland (1972). um dos autores que mais tem defendido a importância
de se levar em conta as variáveis psicológicas quando se deseja obter modifi-
cações de comportamento, acredita que o desempenho dos indivíduos, em dife-
rentes situações, parece estar aliado à variável da personalidade motivação para a
realização, responsável em grande parte pelo sucesso de seus empreendimentos.

t: de se supor que, a' nível de escola, tal fator motivacional também deva
ser considerado, se desejar elevàr o nível de rendimento escolar dos alunos, já
que, de acordo com alguns autores, o fracasso escolar gera raiva à escola e fracas
imagens de si próprio: o fracasso leva ao fracasso e progressivamente à alienação
e a delinqüência, o que possivelmente poderia ser evitado com uma educação
escolar bem sucedida.

2.2 Integração Social e Currículo

Em se tratando de educação, como em qualquer outro sistema, os compor-
tamentos dos participantes influenciam-se e modificam-se mutuamente, reves-
tem-se de um caráter de reciprocidade e, mais, de interdependência e comple-
mentaridade.

No pensamento de Gagné (1974). ensino é toda influência interpessoal
desenvolvida com a intenção de modificar as formas como uma pessoa pode se
comportar ou venha a comportar-se.

Professor e aluno, aluno e aluno afetam-se mutuamente, numa situação de
ensino-aprendizagem.

Alguns dos constantes questionamentos do professor são (ou pelos menos
deveriam ser): qual ou quais os fatores. determinantes do cIima de sala de aula?
Que critério deve o professor adotar para que se estabeleça este ou aquele clima
e qual é o mais produtivo e eficiente?
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A expressão "clima de sala de aula" é aqui utilizada no sentido de se veri-
ficar os comportamentos desencadeados resultantes da interação social entre os
alunos, apesar das suas diferenças individuais, buscando analisar evidentemente.
as causas e os porquês da atmosfera emocional que se estabelece concomitante- .
mente à interação interpessoal, fator básico para se bem viver em qualquer grupo!
e na sociedade. I

Considerando-se, portanto, a escola como um agente de integração do I

indivíduo na sociedade, logo emerge a noção do currículo como o instrumento
desta integração ..

Entretanto, o próprio tema currículo tem assumido diferentes significados.
Myriam (1973). por exemplo, considera o currrculo como sendo o conjunto das
experiências que a escola provê para o educando. Para Argyle (19761. o currículo
é mais abrangente, e se constitui de tudo o que acontece na vida de uma criança,
na vida de seus pais e de seus professores. O currículo seria desta forma na
concepção deste autor, o ambiente em ação.

Respalda-se plenamente esta última concepção, pois o currículo parece não
corresponder à realidade psicossocial do aluno, principalmente do aluno menos
favorecido e isto atinge de maneira grotesca o seu rendimento escolar, se consi-
derado a partir das variáveis que aqui foram colocadas. Sabe-se, por outro lado,
que estas variáveis que interferem direta ou indiretamente, externa ou interna-
mente no rendimento escolar, são na maioria das vezes esquecidas ou negligen-
ciadas.

A defasagem entre o currículo e a verdadeira necessidade dos alunos
apresenta-se como óbvia, apesar de ser de extrema relevância considerar a partir
deste ponto, responsável tantas vezes pelo fracasso escolar e pela evasão, já que
se sabe quão significativa é esta problemática com relação a Auto-imagem e
Autoestima ..

3. DISCUSSÃO

Alguns questionamentos insurgem-se como pertinentes: - até que ponto
é levado em consideração o lado Afetivo e Psicomotor do currículo, já que só
avalia o aluno em termos de conteúdo, ou seja, o Cognitivo?

E onde estaria a validade deste lado, se o saber por saber sem um compro-
metimento social não tem mais sentido?

O "background" do aluno e sua classe social são levados em consideração,
uma vez que o currículo é uniforme, desprezando assim a realidade das diferen-
tes classes sociais?

A competição escolar é válida para aqueles que têm pouca disposição para
competir, ou que, já estando acostumados a perder, não vêem sentido nisto;
como é o caso do aluno da classe menos favorecida, que, não tendo aspirações,
ou a mesma sendo mínima, não vê motivação nesta competição?

O professor tem se comprometido intelectual, afetiva e socialmente dentro
do currículo ou em sala de aula?
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A preocupação básica de um currículo deveria ser o Homem e a Sociedade.
Na realidade, isto é colocado em prática?

Melhor explicando, a preocupação maior e singular do mesmo seria na
verdade preparar para a vida.

O que significaria então "preparar para a vida?". Seria, acima de tudo,
ensinar a adaptar-se, a modificar comportamentos, a saber interaqir positiva-
mente com o outro, uma vez que a temática das relações humanas ~ da maior
importância para se bem viver, conviver sadiamente no mundo atual.

De tudo o que foi dito, poder-se-ia resumir, opinando a favor de um currí-
culo mais personalizado ou seja, ao se elaborar um currículo e ao se executá-to,
não deve ser esquecido que as pessoas se conhecem a partir dos seus pontos de
vista, dos seus valores, percepções, enfim, das suas vivências.

O currículo, portanto, deveria respeitar, ou levar mais em consideração. a
individualidade própria de cada aluno, e, conseqüentemente, toda a bagagem
anterior que ele trás para a sala de aula.
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