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À beira de
um ataque
de nervos
Educadores e alunos debatem soluções para um drama nacional:

como tomar o ensino mais atraente e eficaz para os jovens hoje



• Por Antônio Marinho e
Tânia Neves. Fotos de Marco
Antônio Rezende. Produção
fotográfica de Rita Moreno

R
E F É M : " P E S S O A
importante que o ini-
migo mantém em seu
poder para garantir
uma promessa, um
tratado etc.". A defi-
nição é do dicionário
Aurélio. E é assim que
se sentem os profes-

sores brasileiros, segundo pesquisa
da educadora Tânia Zagury A pes-
soa importante é o professor, e o
inimigo pode ter muitas caras -
como a dos irados alunos que no
começo do mês surraram um pro-
fessor em Recife porque este in-
terrompeu um jogo de futebol que
atrapalhava sua aula; ou a da de-
fasagem de métodos nas escolas
públicas que torna o ensino maçante;
ou a da ausência dos país, que so-
brecarrega a escola; ou a da própria
formação deficitária do professor.

Para conflito não virar confronto
O primeiro golpe contra o inimigo

pode ter sido dado mês passado pelo
Ministério da Educação, que fixou
novas diretrizes para o curso de
pedagogia (um impasse de 25 anos),
que agora formará essencialmente
professores para a Educação Infantil
e para os anos iniciais do Ensino
Fundamental. Mas não basta.

— Eu só acredito na ação do
professor — diz Liliane Lutterback
Daflon, supervisora geral do Colégio
Plínio Leite, em Niterói, onde foram
encenadas as situações da dramá-
tica fotonovela que ilustra esta re-
portagem. — O educador tem que
assumir que essa bola é sua e co-
meçar a tocá-la para a frente.

Doutor em educação pela UFRJ,
Álvaro Chrispino analisa:

— Lutamos pela massificação da
educação e, quando a alcançamos,
vimos que não estamos preparados
para ela: a escola recebeu um vasto
contingente de pessoas que estavam
alijadas, aumentando o leque de di-
ferenças individuais, mas não sabe
lidar com essas diferenças — diz ele.
—Temos que aprender a gerenciar os
conflitos, que em princípio são sau-
dáveis, para que não se tomem con-
frontos, que é o que acontece hoje.



Capa

A
E S C O L H A D A
professora Maria Re-
gina Oliveira da Silva
Melo e de um grupo
de alunos do Colé-
gio Plínio Leite para
dramatizar as situa-
ções que ilustram
nossa fotonovela

caiu como uma luva. Primeiro, por-
que de fato ela enfrenta em sala de
aula alguns dos problemas encena-
dos (não todos); segundo, porque
tem seus métodos para enfrentá-los;
terceiro: o teatro — assim como
outras artes e projetos — às vezes é o
caminho usado no Plínio Leite para
integrar alunos, pais e professores.

- Claro que tenho problemas
com aluno jogando bolinha de papel
ou usando o celular na hora da aula.
Nessas horas o que faço é lembrar que
temos regras estabelecidas desde nos-
sos primeiros encontros e que todos
devem segui-las — diz Maria Regina,
professora há 20 anos e que também
atua na rede pública. — Mas é preciso
haver um equilíbrio, o professor não
pode ser tirano, pois os jovens não
gostam de imposições. Bom é um
discurso que os envolva e os cative.

Supervisora das unidades do Plí-
nio Leite, Liliane Lutterback Daflon

diz que a educação hoje está nas
mãos do professor, e que a escola e a
família precisam ser mais parceiras.

— A educação já foi da Igreja, já
foi da família, já foi do governo. Hoje
o professor tem que assumir essa
bola. Quando a escola tem um pro-
jeto pedagógico e a família conhece
esse projeto, como acontece aqui no
Plínio, fica mais fácil cada um as-
sumir sua parte. O aluno se sente
mais valorizado com a família pre-
sente — diz Liliane, lembrando que
na rede pública o problema é que
muitos pais, por mais que sejam
presentes, não têm bagagem para
entender os objetivos da escola e
cobrar a qualidade do ensino.

Escola funciona como creche
Com isso concorda a maioria dos

professores públicos ouvidos sema-
na passada numa reunião do Sin-
dicato Estadual dos Profissionais da
Educação (Sepe).

— A classe mais pobre, que só
entrou na escola recentemente com
a massificação, não tem senso crítico
para entender o papel da escola na
vida dos filhos. Para eles, o colégio é
como uma creche, e o professor é a
babá. Eles mandam os filhos para
poderem trabalhar, mas não sabem o

FATORES QUE CONTRIBUEM PARA O FRACASSO ESCOLAR

Pré-escola abaixo da crítica
• O fracasso escolar no Brasil tem

muitas causas e pode ser comprovado

em números de avaliações nacionais e

internacionais, segundo a

pesquisadora Tânia Zagury. O

problema começa já na pré-escola.

Segundo o Sistema Nacional de

Avaliação da Educação Básica (Saeb,

2001), 59% das crianças da 4a- série

eram analfabetas e apresentavam

tendência de queda no rendimento

escolar. São pelo menos 980 mil

crianças que não sabem ler e mais de

1.600 que só conseguem ler frases

simples, o que é considerado crítico

por especialistas. Em 2003, o quadro

era praticamente o mesmo.

Ensino Médio fraco.
• No estudo PISA (sigla para

Programme for International Student

Assessment), realizado com 40 países,

o Brasil ficou em último lugar em

matemática. No Rio, o exame Estadual

2006 (teste a que são submetidos os

alunos que concluem o Ensino Médio e

que funciona como primeira etapa do

vestibular para a Uerj e a Universidade

Estadual de Nova Friburgo) indicou

decréscimo nos últimos três anos no

conceito A e aumento do conceito E.

Escola privada falida.
• O presidente da Associação Brasileira

de Educação (ABE), João Pessoa de

Albuquerque, não fica surpreso com

esses números e afirma que a melhoria

da qualidade de ensino nunca foi

prioridade no Brasil. Para complicar, a

classe média empobreceu e as escolas

privadas começaram a perder alunos.

— Isto significa perda de receita e, para

sobreviver, a escola engole sapos,

como, por exemplo, tolerar a falta de

respeito de alunos em relação ao

professor. Este é vítima também de um

modelo de ensino que não acompanhou

as mudanças de costumes. Não dá

mais para imaginar alguém em cima de

um estrado ensinando para uma classe

de alunos enfileirados. Outro problema

são baixos salários, o que prejudica a

atualização do professor e aumenta a

desmotivação ainda mais — diz.

Mudanças só no papel.
• Segundo Tânia Zagury, no Brasil as

mudanças educacionais ocorrem

apenas na forma de lei. Mas na sala de

aula o professor não recebe o

treinamento nem os recursos (suportes

de infra-estrutura, material,

equipamentos etc) necessários para

aplicar novos modelos.



que querer da escola—diz Elizabeth,
professora municipal há 28 anos, que
preferiu não dar sobrenome nem
indicar a unidade em que trabalha.

Guilhermina Rocha, coordenado-
ra geral do Sepe, diz que um dos
problemas mais graves é o excesso de
alunos nas salas, o que impede que o
professor dê atenção às singularida-
des de cada um. A partir daí, surgem
conflitos que acabam adiados ou
escamoteados — nunca resolvidos. E
viram graves problemas, daqueles
que o Sepe coleciona às dezenas:
como o de uma professora da Escola
Rosa da Fonseca, na Vila Militar, que
ano passado foi esbofeteada por uma
mãe de aluno que não aceitou a lista
de material pedida; ou o do GP 244,
em Realengo, em que o traficante da
área ameaçou de morte a diretora, o
que levou a uma debandada de pro-
fessores; ou um recente, numa escola
de periferia: a professora pediu para o
aluno bêbado se retirar e ele voltou,
armado, para ameaçá-la.

— Como o professor pode agir?—
pergunta-se Guilhermina. — Se a
gente leva o problema às instâncias
superiores, nos perguntam como dei-
xamos entrar arma na escola. Hoje o
diretor tem que ser também porteiro,
segurança, autoridade policial...

Para o doutor em educação Ál-
varo Chrispino, as escolas precisam
brigar por alguma autonomia e rein-
ventar soluções sem esperar uma
normalização que venha de cima.

— Um diretor de turno da noite,
por exemplo, precisa chegar na porta
do colégio, ir até o ponto de ônibus e
ver se o caminho é tranqüilo, saber a
hora do último ônibus ou trem e
adequar a isso a hora da saída. Dizer
que não é problema dele é tratar o
aluno como utensílio, quando ele é o
motivo de existir da escola. A partir
dessa mudança de enfoque tudo co-
meçaria a mudar — defende Álvaro.

Foi pensando assim que a diretora
Rosa — nome fictício, pois ela não
pode dar entrevista sem autorização
da Secretaria de Educação — re-
solveu alguns problemas em sua uni-
dade. Ela instituiu um grupo de con-
ciliação para analisar os conflitos en-
tre os próprios alunos e entre estes e os
professores: a cada queixa, os con-
ciliadores exploram todos os ângulos
da questão, até que cada envolvido
reveja seus erros e a paz seja selada.

— Não é difícil, mas é trabalhoso. A
gente resolve cem problemas e nin-
guém elogia, mas quando não con-
segue dar conta de um e ele chega a
outras instâncias, as críticas chegam.
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milhões de professo-
res no Brasil. Na pes-
quisa que deu origem
ao livro "O professor
refém" (Editora Re-
cord), Tânia Zagury
fez 1.172 entrevistas
com professores em

42 cidades (de 22 estados), de En-
sino Fundamental e Médio (de es-
colas públicas e privadas). Manter a
disciplina em sala (22%) e motivar
os alunos (21%) foram os proble-
mas mais apontados. Ou seja, quase
metade das respostas. E as duas
queixas estão interligadas, segundo
educadores e especialistas.

— O que se propõe é que a aula
seja participativa e dinâmica., Mas
como fazer isso em escolas com
salas superlotadas? — pergunta
Tânia Zagury.

Pais não contrariam filhos
Ela diz que o professor está as-

sumindo cada vez mais atribuições,
fica sobrecarregado e tem que lidar
com alunos sem limites, mal edu-
cados, agressivos e dispersos.

— Os professores são heróis anô-
nimos, que ganham, em média,
R$ 500, os de primeira à quarta série.
A sociedade evoluiu, principalmente
na área tecnológica, e muitas vezes
os alunos encontram mais atrativos
fora de sala. Não é um complô de
professores para ensinar mal. Quan-
do mais da metade dos alunos fra-
cassa, a culpa é do sistema de ensino.
Há uma falta crônica de professores
em várias disciplinas, principalmen-
te no Ensino Fundamental. Muitos
alunos terminam a oitava série e mal
sabem ler. Em muitas escolas não se
cumpre a carga mínima de quatro
horas — lembra.

Segundo Tânia, uma das razões
do fracasso escolar é que, às vezes,
são criadas leis, como a de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional
(5.692, de 11 de agosto de 1971),
que tornou o ensino profissiona-
lizante. Mas sem que as escolas
estivessem preparadas para isso.

— Teoricamente era uma boa
medida, mas na prática não deu
certo, ou as escolas funcionavam
em situação precária, com profes-
sores não preparados para mais esta
função. O professor percebe que
suas opiniões são mais respeitadas
e consideradas pelos colegas e me-
nos pelos que detêm o poder de
decidir. Para sobreviver, ele precisa
dar 40 horas de aulas por semane, e
se sente impotente e refém da pró-
pria consciência — diz..

Mesmo entre professores de es-
colas que recebem alunos de clas-
ses média alta, com boa infra-es-
trutura, as queixas são as mesmas.

— Quando se fala em ensino
privado as pessoas pensam sempre
em escolas bem equipadas e com
todos os recursos. Mas não é a
realidade do Brasil — diz Tânia.

Ela afirma que a ausência e o
pouco interesse dos pais pelo dia-a-
dia dos filhos nos colégios é mais
um ingrediente no caldeirão de
conflitos, piorando o ensino:

— Hoje os pais não querem
contrariar os filhos porque acham
que qualquer constrangimento cau-
sa problema emocional. Ficam per-
didos e se sentem culpados. E,
muitas vezes, entregam a respon-
sabilidade de educar ao professor.

A professora Simone Viana, do
colégio Cunha Melo (uma das es-
colas que tiveram professores ou-
vidos na pesquisa), em Santa Cruz,
diz que as crianças de hoje são
diferentes, muitas não têm mais
referência de autoridade.

— Há casos de crianças de 8 ou
9 anos que respondem ao professor,
que mentem e têm respostas das
mais elaboradas. A família precisa
fazer sua parte para a escola dar
continuidade — afirma.

Diretora do colégio, Ângela Cunha
Melo lembra que os valores são outros
e a família também não é a mesma:

— O professor deve estar pre-
parado para perceber e lidar com
essas mudanças.

Sônia Mograbi, secretária mu-
nicipal de Educação, diz que a



questão da disciplina dos alunos
tem sido objeto de preocupação
em diversos países.

—As experiências bem-sucedidas
apontam para um pacto, resultado de
um processo de discussão de direitos
e deveres, com toda a comunidade
escolar, envolvendo as famílias. Alu-
nos motivados, com o professor tra-
balhando de forma diversificada e
criativa contribuem, efetivamente, pa-
ra um ambiente de aprendizagem e
respeito — diz a secretária.

Formação para professores
Para João Pessoa de Albuquerque,

presidente da Associação Brasileira de
Educação (ABE), é preciso investir no
Ensino Fundamental:

— Hoje se fala mais de inves-
timentos em universidades.

Tânia concorda:
— É preciso centralizar os es-

forços no ensino básico. Estamos
formando pessoas que não con-
seguem compreender o que lêem.

A recente homologação das novas
diretrizes para o curso superior de
pedagogia pelo Ministério da Edu-
cação, depois de 25 anos de debates
em torno da questão, pode apontar
uma melhora a curto prazo na for-
mação de novos professores. A partir
de agora o curso de licenciatura
habilita para a Educação Infantil e os

' anos iniciais do Ensino Fundamental,
com aumento do número de horas de
2.800 para 3.200. As formações em
supervisão, administração, orientação
e inspeção serão feitas em curso de
graduação ou pós-graduação. Dire-
tora do Departamento de Didática da
Faculdade de educação da UFRJ, a
professora íris Oliveira diz que a uni-
versidade há algum tempo vinha
adaptando seus currículos a esta ne-
cessidade e hoje já faz a formação
ampliada do professor. Mas que a
medida deverá ter bom impacto so-
bre a formação do professor feita em
outras escolas pelo país afora.

— Não acredito muito em edu-
cação feita por decreto, mas gostaria
realmente de daqui a dois anos poder
dizer que isso funcionou — diz.
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qualidade de ensino
que ele próprio re-
cebeu, o professor se
sente inseguro para
exercer seu papel. E
esta é uma das prin-
cipais causas do fra-
casso escolar.

— Os cursos de formação de
professores se multiplicaram e mui-
tos não têm qualidade, formando
profissionais que chegam às escolas
sem preparo para lecionar. E fica
difícil conquistar uma geração que
vem sendo criada com outros va-
lores, com mais acesso à informa-
ção e recursos tecnológicos — afir-
ma o professor João Albuquerque,
também vice-presidente do grupo
Anglo-Americano, que enxerga este
problema tanto no ensino público
quanto nas escolas particulares de
classe média alta.

Ricos e pobres sem educação
Um caso que exemplifica isso—e

também a falta de respeito com os
professores—aconteceu este mês na
sala de aula de uma das mais caras e
conceituadas escolas da Zona Sul do
Rio: ao anunciar a prova de inglês, a
professora foi afrontada por alunos
que se recusavam a fazer o teste
porque estudavam a língua fora da
escola. Eles alegavam que a aula dela
era "fichinha". Respaldada pela di-
reção, a professora deu a prova e... os
alunos peitudos tiraram notas baixas!

A professora Rosana Benatti Pe-
reira, do Colégio Cunha Melo, afirma
que as escolas de formação não
ensinam a ser professor. O profissional
sai como especialista numa matéria.

- O professor aprende sua dis-
ciplina, mas a parte pedagógica é
ensinada de forma superficial. E ele
chega à escola sem saber com que
tipo de aluno vai lidar — diz a
supervisora escolar.

íris Oliveira, da Faculdade de
Educação da UFRJ, diz que o pro-
blema é que o candidato escolhe
um curso de graduação (matemá-
tica, por exemplo) e no meio do



caminho decide que quer ser pro-
fessor daquele assunto. Então acha
que basta fazer uma complemen-
tação pedagógica rápida para isso.
Mas o correto, para ser professor,
seria ele fazer a licenciatura da
disciplina desde o princípio.

— Para ser professor é preciso se
aprofundar na didática, na peda-
gogia, conhecer a realidade socio-
cultural do aluno e muito mais. Na
UFRJ isso está no curso de pe-
dagogia e nas licenciaturas — diz.

Sônia Mograbi, secretária muni-
cipal de Educação do Rio, diz que a
formação do professor é um tema
importante, sendo necessária maior
interação entre as redes públicas de
ensino, as escolas de formação de
professores e as universidades.

— Cabe aos gestores da edu-
cação investir na formação con-
tinuada, propiciar cursos, seminá-

rios, acesso às diversas mídias, atua-
lização dos currículos, como temos
feito. Vivemos num mundo de avan-
ços tecnológicos, informação veloz,
exigindo uma reavaliação perma-
nente do conhecimento com as
ações que praticamos — afirma.

Arnaldo Niskier, secretário esta-
dual de Educação, acha que os pro-
blemas que a área enfrenta são na-
cionais e generalizados. NSegundo
ele, na educação pública, os baixos
salários e a necessidade do acúmulo
de empregos levam à falta de tempo
e de paciência para o professor se
reciclar. E na rede particular as coisas
não estão melhores:

—Vingou na classe média a idéia
de que pagando a escola o professor
ia ser a mãe de seus filhos. Hoje as
mulheres precisam trabalhar, os pais
estão desinteressados pela educa-
ção dos filhos e isso degradou a

relação da família com a escola —
diz Niskier, que afirma estar fazendo
um novo plano de carreira para o
magistério estadual.

Mas não é só a má formação de
professores que preocupa: a avaliação
dos alunos também deixa a desejar.
Os docentes dizem que isso ainda é
feito de forma quantitativa e não
qualitativa e que é difícil ser justo.

— Para avaliar qualitativamente, o
professor tem que ter contato direto e
constante com o aluno. Na realidade
de hoje, trabalhando com turmas de
mais de 30 alunos e em várias es-
colas, é inviável — diz Tânia.

O ensino por ciclos de estudos
(progressão continuada), na rede pú-
blica, para tentar reduzir o alto índice
de reprovação e evasão nas séries
iniciais do Ensino Fundamental é
outra medida reprovada por profes-
sores. A maioria acha que só faz

sentido se o aluno tiver também
garantidas as melhorias na qualidade
de ensino. E uma boa parcela acre-
dita que isso vai piorar o ensino.

— O ciclo nem sempre é acom-
panhando pelo mesmo professor.
Há casos de 35 alunos, de diversas
faixas etárias e níveis, numa sala de
alfabetização. Isso é inviável para o
aprendizado — diz a professora
Elizabeth Leão de Mello.

Já Tânia Zagury diz que toda
criança pode apresentar dificulda-
de nos estudos em algum momento
do processo de aprendizagem, o
que é normal. O que ele precisa, e
deve receber por parte da família e
da escola, é de todo o apoio para
superar essas dificuldades. •

Agradecimentos: ao Colégio Plínio Leite, onde

foram feitas as simulações que aparecem nas

fotos desta reportagem
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