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A batalha contra o atraso
Megaprojetos e falta de continuidade de iniciativas que estão em
andamento impedem avanços na melhoria do ensino nos diversos níveis

rata-se de um tema amplo, complexo
e de grandes dificuldades para enca-
minhamentos concretos, sobre o qual
se encontram com mais facilidade re-

flexões teóricas do que realizações voltadas para a
sua implantação. A complexidade do tema aponta
para um grande número de obstáculos a serem
analisados e discutidos quando se pensa em medi-
das concretas e práticas buscando uma educação
de qualidade para todos.

Selecionei quatro deles para diálogo nestas páginas.
O primeiro grande obstáculo que vejo são os

megaprojetos educacionais, que são propostos a cada
novo governo, sem preocupação de se dar continui-
dade àqueles que já estão em andamento e produzin-
do seus frutos. Projetos se sucedem mais como marcas
de ministros e governantes e menos como respostas a
necessidades educacionais das diferentes regiões do
Brasil. Tais projetos são uniformes, decretados de cima
para baixo, modelados para serem executados em for-
ma de pacotes em todas as regiões do país.

Projetos se sucedem mais
como marcas de governantes
e menos como respostas a
necessidades do país

Em vez dessa linha de ação, por que não identi-
ficar com clareza (porque eles existem) os diferen-
tes programas e projetos educacionais que vicejam
em escolas da rede pública e particular nas cida-
des, nas periferias, na zona rural, nas grandes capi-
tais e nas cidades do interior, nos mais diferentes
Estados da União?

Conhecemos inúmeros desses projetos que al-
fabetizam, educam realmente crianças, jovens,
adultos, operários, camponeses, profissionais das
mais diversas carreiras.

As secretarias de educação dos municípios, dos
Estados e o Ministério da Educação poderiam reali-
zar essa tarefa de conhecer o que está se fazendo com
bons resultados, o modo como se está trabalhando,
as diferentes metodologias que estão sendo usadas
para educar as pessoas e utilizar esse critério para
aplicação dos recursos existentes para a educação.
Essa identificação valorizaria projetos locais bem-su-
cedidos, adaptados às diferentes situações do país,
apoiaria professores, educadores em sua qualificação,
proporcionando melhores condições de trabalho e
melhores salários, e os recursos poderiam ter destino
bem definido, com possibilidade de acompanhamen-
to e controle diretos de seu uso.

Trabalhando nessa linha, não teríamos avanços
mais significativos em educação de qualidade para
todos do que se estivéssemos prometendo o impossí-
vel para a nação e perdendo tempo em discutir gran-
des projetos e únicas metodologias educacionais?

Um segundo obstáculo para se promover edu-
cação com qualidade para todos é a manutenção
do critério de projetos de impacto para a aplica-
ção dos recursos económicos da educação. Em
tempos atrás, era meta "TV e vídeo para todas as
escolas", mais recentemente "computador em to-
das as escolas" ou "alfabetização de todos os bra-
sileiros em pouco tempo com a aplicação desta
ou daquela metodologia diferenciada", "avaliações
e provões de todos os tipos e para todas as situa-
ções como forma de melhorar o ensino e a edu-
cação no país".

Projetos que se apresentam como modernos,
aparentemente novos e com a incumbência de re-
solver nossos endémicos problemas educacionais.

Enquanto esses projetos ganham espaço na
mídia e até apoio da sociedade, os verdadeiros pro-
blemas de base são deixados de lado. Quais? O
papel hoje da instituição escola em nossa socieda-
de, a educação formal no cotidiano das escolas, a
educação informal, incentivo a projetos que valo-
rizem a educação interdisciplinar e a educação a
distância, o papel do professor e as condições para
realizá-lo, a relação escola e comunidade, a forma-
ção inicial e continuada dos professores nas esco-



las e nos mais novos espaços que se abrem para o
educador no mundo contemporâneo.

O investimento sério e forte na formação e no
desenvolvimento profissional de nossos professo-
res e educadores, em sua educação continuada, nas
condições adequadas de trabalho e na melhoria
de seus salários é ponto crucial e fundamental se
quisermos realmente mudar alguma coisa no sen-
tido de se conseguir elevar o nível de educação de
nosso povo. O professor ainda é o personagem forte
e indispensável para qualquer melhoria educacio-
nal. Sem ele, nossas esperanças serão vãs.

Há necessidade de tomarmos medidas concre-
tas e definitivas que afetem esses problemas já por
demais diagnosticados e discutidos, mas muito
pouco encaminhados pelas políticas educacionais
de nossos governos.

O terceiro obstáculo que vejo para uma educa-
ção de qualidade para todos é o fato de os cursos
de formação de professores continuarem forman-
do "professores" e não "educadores". Professores,
miniespecialistas nas diferentes disciplinas que vão
às escolas para transmitir informações adquiridas
nos cursos superiores, exigir que os alunos as ab-
sorvam e as reproduzam nas avaliações em vez de
trabalharem com os alunos para que eles se desen-
volvam como pessoas e cidadãos.

Conseguirmos formar verdadeiros professores-
educadores em nossos cursos de Licenciatura e Pe-
dagogia, com nova visão do processo de aprendiza-
gem, do papel do aprendiz e da relação de parceria
e co-responsabilidade entre professores e alunos,
desenvolvermos uma ação pedagógica educacional
em todos os níveis das instituições educacionais, in-
clusive no ensino superior e na pós-graduação, me
parece o grande desafio para superarmos esse obs-
táculo que, por incrível que possa parecer, são os
professores "só especialistas" nas escolas.

O quarto grande obstáculo para a qualidade em
educação é a escola fundamental e média se orga-
nizar em função do exame vestibular. Enquanto
tivermos um sistema educacional que praticamen-
te se constitui do nível fundamental, médio e su-
perior, sem alternativas e com exigência de que na

passagem entre o nível médio e o superior exista
um exame vestibular nos níveis em que hoje é rea-
lizado, não há como se pensar, muito menos dese-
jar uma melhora em nossa educação escolar.

A subserviência do sistema escolar ao exame ves-
tibular e a arrogância deste com relação ao ensino
médio (que deveria ser seu parâmetro de provas) se
constituem em um grande obstáculo ao que se espe-
ra de um projeto de educação de qualidade para to-
dos. As forças que se encontram por trás dessa situa-

O professor ainda é o
personagem forte e
indispensável para qualquer
melhoria educacional

ção são muito poderosas, inclusive porque envolvem
grandes grupos de empresários da educação.

Mas, como seria saudável se investíssemos em
criar cursos alternativos aos do ensino superior, em
projetos que valorizassem o aspecto educacional
do ensino médio como meio de seleção para os
cursos que se seguissem.

Como seria interessante se pudéssemos contar
com os oito anos integrais do ensino fundamental
e médio para se desenvolver um projeto verdadei-
ramente educacional para a formação da pessoa e
do cidadão, substituindo uma escola que, da 5a sé-
rie do ensino fundamental à 3a série do ensino
médio, se organiza para "ensinar disciplinas" e pre-
parar os alunos para o vestibular. Isso é uma escola
viva e dinâmica. Isso é uma escola que vale a pena
ser vivida. Essa escola poderá contribuir para a
melhoria da qualidade de educação para todos. •
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