QUEM SALVARÁ NOSSAS ESCOLAS PÚBLICAS?
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A cada período letivo aumenta o abismo existente entre a escola particular e a escola pública.
As boas universidades, em seus bancos escolares, tornam evidentes a discrepância e a
sociedade, com sua peneira, vai premiando os melhores formados.

A distância, entre o bom e o mau ensino, abrange todos os aspectos educacionais: dos
conteúdos, das atitudes, dos comportamentos. O bom ensino dá uma visão ampliada e
sedimentada dos assuntos e torna as faculdades mentais bem mais desenvolvidas.

Como se isso não bastasse, a escola particular ganha em disparada no ensino da informática,
onde na pública o fosso é profundo. Enquanto a rede particular se aprimora, avança em
tecnologia, a pública inicia os inseguros primeiros passos. As escolas oficiais começam a
receber os primeiros computadores para a criação de suas salas de informática. As particulares
montam projetos, envolvendo novas tecnologias na educação e já contam com laboratórios
especializados, aulas em 3D e CD-ROMs para os alunos complementarem os estudos em
casa. Incluem, em suas apostilas de matérias, um CD-ROM, que lhes permite fazer os
trabalhos, com as animações, vídeos e exercícios do CD.

Os próprios alunos da rede particular, que já utilizam computadores e softwares em suas
casas, exigem o uso da tecnologia na escola. As escolas buscam adaptar-se à realidade
digital, vivida pelos alunos, utilizando recursos de informática e engenharia.

As grandes escolas vêm criando o Laboratório Veicular de Estudos de Aceleração e Dinâmica,
uma espécie de sala de aula móvel, que vai permitir que alunos e professores vivenciem
experiências do estudo da física concreta, prática e sensorial. A física deixa de ser só teoria,
algo abstrato para o aluno. Durante a experiência, o professor vai relatando o que os alunos
estão vivenciando.
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Além do laboratório, já utilizam a Aula do Futuro, um misto de cinema, sala de aula e simulador
da realidade virtual. Como se estivesse assistindo a um filme, o aluno navega, por exemplo,
pelas células na aula de biologia, tendo a impressão de estar dentro dela.

Que atalhos tomar para redimir nossas escolas públicas? Experiências auspiciosas, em países
avançados, vêm surgindo do mundo empresarial privado.

A concepção de organização e de administração escolar vem mudando, evoluindo para o
modelo empresarial. Vêm-se firmando critérios e conceitos diferentes na área educacional.
Formam-se companhias que vendem instrução de boa qualidade a preços competitivos, com
ações bem cotadas na bolsa. Administram com critério empresarial privado, revertendo
situações tidas como bastante precárias.

Essas empresas oferecem benefícios aos acionistas, vendendo um serviço, a educação, e
entrando num mercado em que vai competir com as melhores escolas ou as melhores
universidades do País. A maior arma utilizada é a qualidade de ensino. Compatibilizam os
objetivos gerais da educação com as peculiaridades individuais dos alunos, mantendo forte
correlação entre o que se aprende na escola e o que a sociedade quer e exige. O ensino é
ministrado por um corpo docente de nível e com modernos métodos pedagógicos.

Os procedimentos administrativos são iguais a qualquer empresa sujeita à concorrência. O
professor que não corresponder, que não conseguir obter o rendimento esperado, é despedido.
O mesmo acontece com o reitor ou com os decanos e, também, com os alunos repetentes,
indisciplinados ou agitadores.

A escola-empresa ou a universidade-empresa primam pela boa formação do aluno, pela
entrega ao mercado de trabalho de um profissional preparado, competente. Vem tendo
resultados animadores, demonstrando que, na superação do desastre educacional, os
métodos de gerenciamento de mercado, separando o Estado da gestão direta das escolas, são
vistos como salvadores.

A mídia tem divulgado experiências educacionais que colocam esperança no apagado
horizonte da nossa educação pública. Exemplo é dado pela companhia Edison Schools, de
Nova York, que organiza e administra escolas públicas ou particulares, desde o jardim da
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infância até o 2.º grau. A fim de manter e melhorar ainda mais os níveis de ensino, a
companhia aprimora o processo pedagógico, treina continuadamente os professores, atualiza o
currículo, impõe ordem, disciplina e aumenta a duração das aulas.

As escolas são mantidas com o mesmo orçamento então destinado, pelo governo, às escolas
oficiais, quando eram administradas pelo setor público. O valor das verbas, o custo, não se
alteraram. A diferença vem na eficiência da utilização dos recursos. A escola-empresa compete
com as boas escolas particulares e ainda ganha dinheiro para dividir com os acionistas.

Os resultados conhecidos revelam que “os alunos das escolas Edison estão entre os mais
preparados do país. Onde antes eram escolas consideradas como depósitos de alunos
repetentes e professores desmoralizados, hoje se erguem instituições limpas, eficientes,
obcecadas pela busca de excelência”. As escolas da companhia Edison firmam-se, já são uma
realidade, não mais um projeto experimental, que em 1995 começou como uma escola-piloto.
Hoje, controla 113 escolas públicas com 57 mil alunos.

Para um maior entendimento do assunto, leia-se o livro: “La Nueva Universidad”, de Luis
Bustamante Belaunde, onde ele diz: “Se uma universidade quiser estar à altura e responder
aos desafios de hoje, deve parecer-se mais com as organizações empresariais de amanhã do
que com os velhos padrões de ontem”.

* Supervisora de ensino aposentada.
(Publicado em agosto/2001)
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