O TERCEIRO TURNO ESCOLAR

Izabel Sadalla Grispino *

É comum assistirmos inovações na estrutura escolar que pouco ou nada contribuem para a
qualidade do ensino. Provocam impacto, especialmente, para uma população mais desavisada.

Quando li que a Prefeitura de São Paulo vai extinguir o terceiro turno, à primeira vista, a
medida pareceu-me alentadora, um passo avante para a melhoria do ensino. A partir de
fevereiro do corrente ano, as aulas do ensino fundamental, que eram de 3 horas e 40 minutos,
estender-se-ão por 5 horas.

Aprofundando no assunto e lendo relatos de professores que atuam em escolas de três turnos,
o entusiasmo começou a arrefecer. Não houve, por parte da Prefeitura, um plano consistente,
uma programação que abrangesse a estrutura física das escolas.

“Tudo como dantes no quartel de Abrantes”. Tudo é feito a toque de caixa. Para se eliminar o
terceiro turno, algumas salas de aula foram construídas e a outra saída foi desativar os
espaços pedagógicos, enfraquecendo as condições de ensino, desestimulando áreas do saber.

Foram eliminadas as salas de educação física, as de educação artística, laboratórios de
ciências. Utilizam-se, segundo a necessidade, salas de atividades pedagógicas, de
brinquedotecas e as de vídeo e DVD, inclusive, invadem a sala dos professores,
desalojando-os, privando-os dos encontros salutares, quando, descontraidamente, abordam
problemas de alunos, de convivência escolar.

Essa falta de valorização dos complementos pedagógicos tão vitais, empobrecendo a escola e
a visão do aluno em relação a ela, vai aos poucos se acentuando e refletindo no entusiasmo
pelo estudo.
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Educar é muito um estado de espírito. Premidos pelo desconforto, pelo plano inferior a que
foram submetidos, docentes e discentes poderão reagir negativamente e o aumento do número
de aulas não será revertido, certamente, ao nível pretendido, ao benefício esperado.

Um outro aspecto, ainda mais importante, lembrado por responsáveis educadores, é a fraca
qualidade que vem norteando o ensino. Este continuará o mesmo, os professores, os mesmos,
com as mesmas deficiências e esse número de horas-aula aumentado manterá o mesmo baixo
padrão. Sob esse prisma, a derrocada continuará.

Quem atua em educação sabe que não virá melhoria de ensino se não se investir nas
condições do ensino, no professor, em sua reciclagem de estudos, em sua valorização salarial.
É preciso primeiro melhorar a qualidade dos integrantes do magistério, para depois pensar num
reforço de horas-aula aos discentes. Como está, só se irá estender um ensino, que continuará
diplomando analfabetos funcionais.

O ambiente escolar, em muitas localidades, vem se degradando, a ponto de os professores
dizerem: “Os alunos organizam seus roubos e o negócio de drogas dentro da própria escola. E,
mais tempo para eles?”

Se não se fizer uma revolução na educação, uma revisão do processo formal, os acréscimos
de horas-aula serão irrisórios, superficiais, quando não prejudiciais!

* Supervisora de ensino aposentada.
(Publicado em março/2007)

2/2

