
Dez pontos a rever na Educação
Despertada a consciência para os problemas, é chegada a hora
de enfrentar as causas, mais do que tratar das conseqüências

Parece que o país desperta de um torpor,

começando a dar à Educação a atenção que

ela merece e necessita. Há mais reportagens sobre
as questões educacionais, ganham manchete

os resultados ruins de exames gerais e dá-se justo

destaque ao Plano de Desenvolvimento da Educação

(PDE). Essa consciência crescente nos encoraja

a ir mais fundo para apontar as raízes dos problemas

e nos preparar para enfrentá-los. Decálogos têm uma
força simbólica. Tentemos então enumerar dez

questões centrais do nosso sistema de Educação.

1. A Educação Básica como direito universal tem

um século de atraso no Brasil, e a diferença entre

a Educação da elite e a popular reforça desigualdades

sociais, que se agravam enquanto

faltarem aos mais pobres escolas
de qualidade e oportunidade

de vivência cultural e social.

2. A ampliação do acesso à escola

não foi seguida pela ampliação dos
equipamentos culturais públicos,

como bibliotecas, museus, ginásios

e, hoje, equipamentos de

informática. Sem essa oferta,

poucos terão condição de participação cultural.

3. Da inadequação do ensino e da cultura resultam

analfabetos funcionais que nem sequer conseguem

trabalho. Essa massa excluída cresce, na falta

de um resgate social que combine inclusão

educacional, cultural e econômica com capacitação

profissional contínua.

4. A formação de professores se dá em instituições

de ensino superior sem vínculo real com escolas

de Ensino Fundamental e Médio. Esse divórcio

entre teoria pedagógica e prática didática resulta

em aprendizagem deficiente e só será superado

com residência pedagógica e co-responsabilidade

entre centros formadores e escolas.

5. Professoras das séries iniciais e gestores formam-se
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nos mesmos cursos de Pedagogia, sem foco

e em prejuízo de ambas as especialidades,
já as licenciaturas carecem de articulação entre

as unidades responsáveis por saberes disciplinares

e por competências pedagógicas. Faltam instituições

que superem essas contradições.

6. Livros-texto e outros materiais são editados para o

público e as condições da rede privada. Costumam faltar

recursos de aprendizado adequados ao ensino público.
7. A Educação de massas tem sido sinônimo de

preleções de um professor para alunos perfilados e

passivos. Teorias educacionais condenam esse modelo,

que persiste entre nós em projetos pedagógicos
atrasados. Uma escola de participação, de respeito

e de emancipação dos jovens

depende de políticas que evitem

a perpetuação dessas práticas.

8. A avaliação, em vez de recurso
para a aprendizagem, tem sido

instrumento de punição e exclusão.

Quando estabelecemos uma cultura

de avaliação institucional, surgem

outros desvios, como classificar

escolas, e não aperfeiçoá-las.
9. A avaliação de professores, até para definir

níveis de remuneração, precisa evitar o enfoque

academicista. É impróprio classificar professores por

"títulos e provas", senão pelo desempenho de seus

alunos e remunerá-los à altura.

10. A produção cultural e as transformações sociais e

produtivas de um país dependem da mobilização de
vanguardas intelectuais e políticas. Enquanto isso,

universidades cumprem metas de produtividade devido

a propostas equivocadas de sua avaliação.

São dez pontos para tratarmos a fundo a Educação. É

bom reconhecer que vários deles, com a triste exceção

das dimensões culturais, estão nas intenções do PDE e

talvez nos sirvam para acompanhar sua implementação.

Que pontos você, professor, acrescentaria? B
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