CONSCIÊNCIA DA REALIDADE
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Voltamos à análise do sistema educacional brasileiro. Análise de ângulos diferentes, por vezes
repetitiva, porém necessária como alerta. A radiografia do ensino básico mostra um sistema
ruim, pedindo socorro, com políticas direcionadas à educação.

O grande desafio é entender o que se passa com a qualidade do ensino brasileiro e dar
prioridade absoluta à educação básica. Não se constrói uma casa pelo teto. São as estacas
enfincadas no chão que lhe dão estrutura, sustentação.

Todas as vezes que o Brasil participa de avaliações comparativas internacionais, nossos
estudantes ocupam, sistematicamente, as últimas colocações, em língua, matemática e
ciência, sem falar dos péssimos resultados obtidos em exames internos, feitos pelo Saeb, hoje
Neb, pela Prova Brasil, pelo Enem e outros. “O ensino básico cresceu de modo espetacular no
Brasil, mas a qualidade dele nos põe na rabeira do mundo”, diz o virtuoso Cláudio de Moura e
Castro.

É preciso desenvolver a consciência nacional de que nosso sistema de ensino é ruim, olhar de
frente, encarar a situação, tentar consertá-la. Enfrentar a diversidade cultural que toma conta
da escola. Ensinar o que o aluno pode aprender e não o que o professor gostaria de ensinar.
Abraçar uma pedagogia que alcance o aluno fraco e não descuide do aluno forte. Uma
pedagogia concreta, real, distante do abstracionismo, aplicada à sala de aula. A tecnologia
ajuda, mas não resolve, não substitui a boa aula.

A sala de aula não vai bem, o professor não aprendeu a ensinar. O aluno aprende pouco,
perde muito tempo ou decorando ou copiando do quadro negro, em aula expositiva, ao invés
de aprender a pensar, a pesquisar, a chegar às próprias conclusões.

A associação entre a capacidade do professor e a aprendizagem do aluno ainda não
impregnou a classe docente. Classe, aliás, sofrida, padecendo de baixa estima e, também, de
severas lacunas na formação profissional. Como conseqüência, surge a falta de qualidade,
incidindo sobre todos os graus de ensino. Essa falta prejudica a qualidade da mão-de-obra,
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ditando para o futuro uma queda mais lenta da desigualdade social.

É a escola que detém a manutenção ou a diminuição da desigualdade social. Um bom ensino
repercute em emprego, em melhores condições de vida, sustentando a correlação entre
educação e desenvolvimento. Um mal ensino só reproduz essas desigualdades no País.

Nesse quadro de valores, como pode o Brasil formar o capital humano necessário ao
crescimento econômico, do qual dependem a redução de pobreza e a inclusão social das
camadas menos favorecidas da população?

A qualidade de ensino advém de professores que dominam o conteúdo e aprenderam a dar
aula. De currículos claros, explícitos, contextualizados. Do uso de bons livros didáticos, que
acompanham o professor na sala de aula, da avaliação contínua, da recuperação paralela e da
exigência de disciplina em aula.

O interesse dos pais pelo estudo dos filhos, um bom diretor, são fatores que corroboram com a
qualidade de ensino. Costuma-se dizer que a escola tem a cara do diretor.

* Supervisora de ensino aposentada.
(Publicado em novembro/2006)
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