AO JORNAL “TRIBUNA IMPRESSA”, O GRANDE SEMEADOR DE IDÉIAS

Izabel Sadalla Grispino *

Através do jornal “Tribuna Impressa”, deste valioso instrumento de comunicação que
Araraquara aprendeu a admirar pelo alto profissionalismo, venho, há cerca de dois meses,
publicando, semanalmente, artigos de fundo educacional. Este jornal amigo proporciona-me a
oportunidade de contatar-me com a sociedade araraquarense, levando conhecimento, em
temas educacionais, culturais, sociais, religiosos e outros. Estou me propondo, entre outros, a
registrar os principais passos da reforma do ensino, na implantação da nova Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (LDB) e a realidade educacional do ensino vigente.

Encontrei neste jornal, com afável acolhida, um livro aberto, de folhas em branco, para serem
preenchidas, tendo em vista ilustrar a comunidade, nos mais variados assuntos. Já tive a
oportunidade de passar alguns conceitos, ressaltando a idéia de que o bom professor faz a
diferença do ensino e de que ele é capaz de compensar a falta de estruturas. Passei a idéia de
que a formação, a dedicação e o salário do professor são alguns dos fatores que mais
interferem no ensino e de que, sem um ensino de qualidade, jamais resolveremos a questão
das desigualdades sociais. Ressaltei a necessidade de cursos de reciclagem para o professor,
que, de um modo geral, não está absorvendo as Diretrizes Curriculares e os Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCNs), emanados pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC). O
professorado não está conseguindo ensinar os alunos dentro desses novos referenciais, que
abargam, principalmente, a interdisciplinaridade e a contextualização, isto é, a aproximação do
conteúdo ensinado com o cotidiano do aluno.

A escola não vem acompanhando as mudanças e tem demonstrado de que os fatores que
favorecem o desempenho dos alunos estão mais relacionados ao dia-a-dia da escola do que
com as diretrizes elaboradas pelo MEC. Daí a importância de se dar mais atenção ao
professor, dar-lhe suporte profissional, porque ele é, sem dúvida, a mola-mestra, não só do
progresso, mas da eqüidade social.

Neste novo ano que se inicia, continuarei, com o apoio do jornal “Tribuna Impressa” e com a
proteção de Deus, a analisar situações de ensino, lutando para que a luz educacional
prevaleça e clareie a consciência nacional de sua importância, lutando para que a vontade
política se manifeste com mais verbas para a educação, cuidando melhor de nossos
professores.
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O jornal merece nossa reverência, porque ele é uma escola aberta, o mestre maior que bate à
nossa porta para introduzir conhecimentos, para formar, de modo responsável, mente e
corações. Em Araraquara, já vem se tornando habitual, nos festejos de fim de ano, saudar o
jornal “Tribuna Impressa”, nas pessoas de seus digníssimos diretores e de todos os seus
funcionários, que, com brilho e persistente idealismo, angariam, cada vez mais, a confiança da
população. O jornal “Tribuna Impressa” cresce com Araraquara, coloca-se na vanguarda
jornalística. Muita saúde, muito vigor, aos seus dirigentes, para que possam continuar a
receber as alegrias de seu jornalismo imparcial, competente, que vem se tornando marca
consagrada. Pessoas que lutam por ideais salvaguardam a humanidade. Onde há uma
vontade, há um caminho. Parabéns!

Formulo votos de um feliz Ano Novo a toda população de Araraquara. Que Deus lhe dê um ano
de paz, de amor, de prosperidade. Quero também agradecer aos meus leitores pela atenção,
pelas manifestações de apreço, a mim formuladas, durante a publicação dos artigos.

A todos vocês, queridos leitores,/ Que esse dois mil e um lhes seja risonho,/ Caminhos abertos,
muitos amores,/ Que se realize seu mais lindo sonho.

* Supervisora de ensino aposentada.
(Publicado em dezembro/2000)

2/2

