A pior educação do país é oferecida no ensino
médio. Cinco alunos revelam seu cotidiano escolar
e apontam o que poderia ser melhor
epois de vencer os obstáculos da 1a à 8a série, os jovens e adolescentes deveriam ganhar um prêmio. Mas,
ao contrário, descobrem uma escola pior. As turmas de ensino médio são as mais lotadas (chegam a
50 alunos por sala), o conteúdo é mais extenso e específico e os professores não tem preparo para lidar
com o estágio de desenvolvimento dos alunos. A qualidade é tão baixa que, ao fim do 3º ano, apenas 25% dos
alunos sabem o conteúdo de língua portuguesa e 10% o de matemática. As escolas não conseguem reter os
jovens. Entre os 10 milhões que tem entre 15 e 17 anos, só metade está no ensino médio, Da outra metade 1,8
milhão de alunos desistiram de estudar e 3,5 milhões continuam presos nos obstáculos do ensino fundamental.
A falta de cuidado é histórica. Mesmo;
na década de 90, o fundo que o governo
federal criou para garantir que todas as
crianças tivessem acesso à escola só cobria
o ensino fundamental. O ensino médio
continuava por conta dos Estados. Isso só
mudou em 2006, quando foi aprovado um
fundo para todos os ciclos da educação
básica, da creche ao último ano. O desafio
agora é resgatar os jovens que desistem
da escola. E garantir qualidade para que
completem os estudos.
Uma-das ações mais visíveis nesse sentido foi a criação de um novo e mais ambicioso Enem, o Exame Nacional do Ensino
Médio. Sua pretensão é substituir os diversos vestibulares, que levam as escolas a.
dar um excesso de conteúdo para atender

à demanda de cada processo seletivo. "Q
conteúdo era uma sobreposição de programas de vestibulares", afirma o ministro da
Educação, Fernando Haddad. "O professor
não tinha condições de desenvolver e apro
fundar as discussões." Embora o ministro
use verbos conjugados no passado, o excesso de conteúdo e a falta de tempo para
atividades ainda são um problema bem
presente nas escolas. O novo Enem vai na
direção certa, mas não resolve tudo.
Além das carências de investimento a principal falha do modelo é tratar jovens e adolescentes como crianças. Para Marrie-Pierre
Poirer, representante no Brasil do Unicef
(Fundo das Nações Unidas para a Infância),
é preciso engajar os alunos a pensar soluções.
"Dar-responsabilidade é essencial nessa fase.

A escola deve ouvi -los e testar sua capacidade
de construir projetos e tomar decisões." Para
não repetir o erro da escola, ÉPOCA chamou
jovens a refletir sobre o que precisa mudar.
Ao longo de uma semana, os cinco alunos
de diferentes Estados - seus nomes estão
nas fotos acima - fizeram um diário. Eles
foram indicados por entidades de educação
e escolas por ter facilidade em escrever e se
comunicar. Nas próximas páginas, ÉPOCA
apresenta um mergulho em uma semana
da vida desses meninos. Com suas dúvidas,
sonhos, medos e reflexões sobre a educação.
Um grupo de alunos que fazem oficina de
grafite na Escola Estadual Antônio Alves
Cruz, em São Paulo, foi convidado a ilustrar
os diários. Todas as imagens foram gravadas
nas paredes da escola.

QUESTÃO 1

Estudar ou
abandonar,
o dilema do
ensino médio
Mais de 20% dos alunos desistem
dos estudos no 1º ano. A solução
é obrigá-los ou seduzi-los a ficar?
O 1º ano do ensino médio é a série em
que os alunos mais deixam os estudos. Aos
15 anos, eles já têm autonomia para avaliar
se querem enfrentar mais três de escola. A
cada dez alunos que fazem esse balanço no
pais, dois chegam à conclusão de que a escola não vale a pena. E desistem. Também é
um ano de alta repetência: 15%. Em 2007, o
Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro foram
recordistas. Quase metade dos jovens repetiu ou saiu da escola no 1º ano.
Para reduzir o problema, o Ministério da
Educação quer tornar o ensino médio obrigatório. Hoje, os pais só são obrigados a
matricular seus filhos da 1a à 8a série. Grande parte dos países da América Latina está
fazendo o mesmo. O Chile já aprovou a obrigatoriedade, e a Argentina está tentando. Segundo o sociólogo argentino Nestor Lopez,
autor de um estudo sobre abandono escolar
no continente, quase metade dos alunos não
termina o 3º ano. Entre eles, pouco mais da
metade é de família pobre. Os outros teriam
condições de continuar. "Aqui aparece a
escola que não consegue dialogar, seduzir
os jovens", afirma Lopez. O fenômeno foi
observado no Brasil por um estudo do economista Marcelo Néri: 40% dos alunos que
saíram da escola em 2006 declararam falta
de interesse como principal motivo.
Para Nora Krawczyk, professora da Faculdade de Educação da Unicamp, o desinteresse é um sintoma de que a escola
não está bem. E o problema não pode ser
combatido só com uma lei. "Sou a favor da
obrigatoriedade", diz. "Mas o fenômeno da
evasão questiona nossa escola. Se ela não
consegue reter o aluno, estará em condições de se tornar obrigatória?" Para ela, a
medida teria de ser acompanhada de mais
investimento em qualidade.

cordei às 8 horas, abri a janela
e um sol forte me recepcionou.
Tomei café e fiquei deitado na
cama, pensando no meu primeiro emprego. Entrei num programa de qualificação profissional e já recebi três propostas de estágio. A que mais gostei foi
para trabalhar na minha escola, vamos
ver no que vai dar... Quando terminar os
estudos, quero cursar uma universidade
para ser juiz. Estou no 2- ano, logo tem
vestibular e Enem. Em Manaus, podemos fazer uma prova por ano, e a média
vale para entrar na universidade federal e estadual. É o caminho mais curto,
não precisa lembrar o conteúdo todo de
uma vez. Mas não pude fazer porque não
tinha os R$ 50 da taxa de inscrição.

POR QUE ELES ABANDONAM
Mais que necessidade de trabalhar,
os alunos de 15 a 17 anos
desistem por falta de interesse

ustrou a angústia de Rayan. O aluno de Manaus não sabe como convencer seu amigo a ficar na escola

A SELEÇÃO
A maioria dos alunos ainda entra na
universidade pelo vestibular, não
por sistemas como o de Manaus,
que estabelece uma prova anual

Almocei com a família. Somos 13 aqui
em casa. Depois tomei banho e fui andando para a escola. Na entrada, encontrei meu melhor amigo. Ele estava meio
chateado, contou que estava pensando
em desistir da escola. Ele tem minha idade, mas está no 1a ano porque repetiu.
Eu disse que desistir não é solução para
nada. Mas ele acha que sim... Não insisti,
afinal, é ele quem decide o que faz.
O primeiro tempo foi física. Não gosto
da matéria, tem muito cálculo. Depois
tive português. A professora ainda está
dando o básico do básico, começando a
revisão de sujeito e predicado. Estamos
atrasados, porque ficamos sem professor de português no primeiro bimestre.
O terceiro tempo era história, mas tamGrafite: Charuan Eulallo Reis e Guilherme

bém estamos sem professor há dois meses. Então, a professora de matemática
adiantou a aula. Bateu a campa (sinal)
e fui para o intervalo.
No começo deste ano, vi pela primeira
vez os meninos passando maconha no
intervalo. Eles não fumam na escola porque não dá. Mas já vi alunos vendendo.
Nunca tinha visto isso na escola. Tem de
ser aluno para vender lá dentro. Tem de
ter intimidade, conhecer. E é nessa fase
que a gente mais acha que tem amigo...
A cabeça dos jovens está muito fraca. No
ensino fundamental, a gente ainda é meio
criança, chega ao médio e descobre outro mundo. Tem papo de sexo, a vida vai
ficando adulta. É quando a gente vê que
as escolhas estão por nossa conta. Como
continuar ou não os estudos.
No quarto tempo não teve aula (era
matemática, que adiantou). Fiquei conversando com meus amigos, não consigo
entendê-los muito bem. Eles têm vontade
de estar na escola, mas não para estudar.
Eles vão paquerar, bagunçar, sacanear o
professor. Todo mundo percebe como os
alunos e os professores andam se agüentando... É como se um estivesse enjoado
do outro. Não existe aquela vontade de
fazer o que se faz. Para os professores, faltam melhor remuneração e reconhecimento. Para os alunos, aulas mais animadas,
jovens e bem mais participativas. Acho
que isso tem a ver com a evasão e que ela
é um problema de todos na escola.
O quinto tempo foi sociologia, os problemas sociais estão cada vez maiores... No
final de mais um dia, bate aquela vontade
de chegar em casa e tirar a farda. Hoje não
escutei música para dormir, como faço
sempre, estava pensando no que meu melhor amigo falou, sobre desistir da escola.
Amanhã nem vou comentar nada com
ele. Não gosto quando alguém tenta me
impedir de fazer o que quero.

QUESTÃO 2

É possível
libertar os jovens
do vestibular?
A criação do novo Enem
deve reduzir a valorização
de conteúdos inúteis, mas as
mudanças ainda são tímidas
Reduzir a sobrecarga de conteúdo dispensável dos últimos anos é uma equação
desconhecida. O Ministério da Educação
tenta unificar o vestibular das universidades para diminuir a variedade de informações inúteis cobradas dos alunos. Assim, as
escolas teriam mais tempo para trabalhar
habilidades importantes para a vida, como
o pensamento crítico. Até agora, 88 instituições aderiram ao novo Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem). Algumas vão usá-lo
como primeira fase, outras como prova única, outras para preencher parte das vagas.
"O Brasil exagera na exigência de conteúdos no ensino médio", afirma Carlos Anexes, diretor de concepção e orientação curricular do MEC. "Ao querer fazer muito para
todos, fazemos pouco para muitos." Ele é
um dos coordenadores do programa que
pode carregar a semente da mudança, mas
que está restrito a uma experiência piloto.
Anunciado neste ano, o "ensino médio inovador" propõe o aumento da carga horária
em 25% para a entrada de aulas optativas.
Elas integrariam o conteúdo regular a atividades de interesse dos alunos, como artes e
experiências práticas. O programa também
prevê que as disciplinas se articulem dentro
das áreas de conhecimento. Mesmo com
professores diferentes, o estudo de biologia, química e física teria de ser integrado.
A idéia é boa, mas os recursos limitados.
Apenas cem escolas serão financiadas no
ano que vem. Maria Sylvia Simões Bueno, professora de política educacionai da
Unesp (Universidade Estadual Paulista),
vê com ceticismo a proposta. Ela lembra
que o trabalho com grandes áreas já está
previsto nas diretrizes curriculares e nunca foi concretizado. "Isso exige condições
que a escola não tem. Os professores têm
um cronograma de aulas apertado, com
pouco tempo para planejar com outros colegas", afirma. "Depois, como vão montar
aulas optativas a partir do interesse dos
alunos com turmas de 50 por sala?"

O

dia amanhece às 6 horas, começa
a maratona para o longo dia de
aulas: banho, café e a separação
de livros e cadernos. Vou de carro com
dois vizinhos, nossos pais se alternam na
tarefa de nos levar ao colégio. No percurso, conversamos, e eu leio o jornal.
Na chegada, o ambiente não me parece
acolhedor: carteiras desalinhadas, alunos
cansados, aproveitando os últimos minutos de sono e a perspectiva de um dia de
muito estudo. Como aluno do 3- ano de
uma instituição exclusivamente masculina, eu me sentiria desanimado, não fosse
a vantagem de que estudo no melhor colégio do país (segundo o Enem) e de que
faço parte de uma família com estudantes
e professores empenhados no trabalho.

rigo. A pressão do ano pré-vestibular sobrecarrega os alunos das melhores escolas

A terça-feira começou com biologia. Em
meio à bagunça que mescla tensão pré-vestibular com animação pré-recesso, a
turma atinge o ápice da agitação. Ao perceber que a única maneira de controlar a
turma era entregar as notas, o professor
não perdeu tempo. O resultado foi satisfatório. Restou o alívio de que o tempo, que
parece trabalhar contra mim no estudo de
conteúdos tão extensos, me reservou ao
menos um desempenho acima de 7.
O assunto do dia foi a repercussão de
testes do novo Enem. Para passar aos alunos a maior quantidade de informações
e manter o São Bento bem colocado, os
professores apuraram como foi o exame.
As questões tiveram cunho esquerdista, algumas em inglês e espanhol. Os professoGrafite: Flavia Peres Lopes, Tathiana Alves Bragalia e
Yaminah Alves Pererlra,Wagner Rosa, Luis Birigui

NO TOPO
O Colégio de São Bento foi o único a ter
média superior a 80 pontos no Enem.
A maior parte das escolas ficou
com menos de 50

res concordaram que estamos preparados
para essa "caixinha de surpresas", apesar
de novos conteúdos, como história africana. Os alunos estão preocupados com
o número excessivo de questões - são 180
- e com o desgaste que um final de semana
de provas vai causar.
No intervalo, meus amigos e eu subimos
para a biblioteca. Aproveitamos para pesquisar o tema da redação que faríamos à
tarde. É importante uma biblioteca bem
organizada. Com um acervo vasto de livros didáticos e até raros, as principais
revistas nacionais e internacionais, além
de uma sala com computadores (teoricamente para pesquisas), os alunos têm a
praticidade de estudar e se informar.
Na volta do recreio, a aula mais marcante foi matemática. Por ser um colégio
masculino, alguns professores mais próximos se veem livres para comentar novas tendências de relações amorosas. O de
matemática comparou as estratégias para
conquista da época dele com as de hoje,
recebendo complementações dos alunos,
que não paravam de gargalhar. Essa iniciativa ajuda a criar laços com a turma,
que adere mais fielmente à aula.
À tarde, na aula de redação, nossa tarefa
era responder à pergunta: "Somos, todos,
racistas?". Defendi que não há preconceito racial no Brasil, mas sim discriminação
social. Aleguei que a construção étnica
da sociedade brasileira é profundamente
marcada pela miscigenação racial e que é
cientificamente comprovada a inexistência
de raças humanas. Intitulei meu texto: "Veredicto científico". Depois do nono tempo,
peguei o metrô com o Guilherme, um de
meus melhores amigos. À noite, assisti à
última aula do curso de inglês, que me serviu como preparação para a viagem que
farei com minha família a Nova York na
próxima semana. Em casa, estudei química
por cerca de uma hora e meia.

Os professores
e os alunos não
falam a mesma
língua
Como as escolas podem
aproveitar as habilidades
e os interesses dos jovens
para ensinar melhor
Jovens e adolescentes vão para a escola
encontrar amigos. E isso não é um problema.
A socialização é uma das habilidades que
mais se desenvolvem a partir dos 14 anos.
Assim como a capacidade para abstrair
idéias e fazer relações entre diferentes
áreas. Segundo o educador Mario Volpi,
coordenador do Programa Cidadania dos
Adolescentes do Unicef (Fundo das Nações
Unidas para a Infância), essa é a fase em
que os alunos aprendem mais rápido - se
tiverem interesse. "A cabeça deles está a
mil, a aprendizagem é fantástica", diz. "Eles
associam o que você diz com outras coisas,
são criativos, questionadores." O problema
é que a escola não dá conta. Para Volpi, os
professores não devem temer aulas barulhentas. Elas precisam ser dinâmicas para
apropriar a interação entre os jovens e flexíveis para deixar sua identidade entrar.
Mas o que é a identidade jovem? Segundo a socióloga Míriam Abramovay, autora
de pesquisa sobre convivência na escola, a
roupa é um dos principais elementos. "É o
que diz quem é quem: patricinha, rapper,
skatista", afirma. Isso não quer dizer que o
uniforme deva ser banido, mas que é preciso rever algumas regras. O boné, por exemplo, é proibido em muitas escolas. "É algo
tão simples e a escola cria um problema que
só distancia o aluno", diz Miriam.
Outro desafio é aprender a falar com os jovens. Literalmente. Em oficina nas escolas do
Distrito Federal, Miriam notou que os professores não entendiam seus alunos. Nenhum
deles sabia o significado de uma expressão
usada por um dos jovens: "Fazer casinha".
Depois de investigar, ela descobriu que significava "armar uma emboscada". E questiona: "Não precisa usar a gíria, mas entender o
que seu aluno diz é o mínimo".

A

cordei às 5h30 e tomei meu banho. Como não deixei minha
roupa separada, demorei a me
arrumar. Minhas amigas e eu gostamos
de ir com outra roupa por baixo do uniforme, assim podemos tirar o uniforme
na hora da saída. Eu me arrumo como
uma "rebelde paty". Posso estar de preto,
mas meu estilo sempre combina roupas,
brincos, pulseiras e maquiagem. Arrumei
meu cabelo, escovei os dentes e saí sem
tomar café porque não deu tempo.
Fui para o colégio no carro do meu pai,
com minha irmã de 11 anos. Chegando lá,
encontrei meus amigos. Tenho três grandes amigas: a Juliana, a Cida e a Leny.
Acho que sem elas eu ficaria sem rumo
lá no colégio. São elas que me dão força

"universo jovem" para mostrar a falta de comunicação entre alunos e professores

para continuar a vida. Sem a escola, eu
não teria os amigos que tenho, e esse é
um dos motivos por que vou todos os dias
para lá sem reclamar. Amo os meus amigos. Depois, se não fosse a escola, eu não
teria minha formação e, assim, acabaria
com um emprego mixuruca, de salário
baixo. O diploma não vem sem uma faculdade - só falsificando.
Depois que o sino bateu, deixei minha mochila na sala e fui para o ponto
de encontro dos amigos. Fiquei lá cinco
minutinhos e fui para a sala dos professores. Estou no 3º ano e gosto de conversar
com quem tem experiência, com quem
pode me dar conselhos sobre a faculdade.
Quero fazer biologia e estou conversando
com os professores dessa matéria para ter
Grafite: Sara Pimentel da Silva. Marina Souza Gomes,
Tathiana Alves Bragalia e Yaminah Alves Pereira

O PROFESSOR
SABE A MATÉRIA?
O ensino médio é a etapa em que
há maior carência de professores
qualificados. Abaixo, quantos
assumem disciplinas mesmo sem ser
formados na mesma área

informações sobre o curso. Depois, voltei
para perto dos meus amigos. Eles preferem ficar longe dos professores, já que
terão de encontrá-los na sala...
Minha primeira aula foi de geografia,
teve prova. Bom, estava meio difícil, pois,
para variar, não estudei. Na segunda aula
teve outra prova, recuperação de química
(fiquei de recuperação, para variar). Estava
difícil... Na verdade, também não estudei.
Não é o caso dos professores de geografia
e química (eu gosto bastante deles), mas
algumas das matérias mais importantes
na escola têm professores que são péssimos para explicar. Muitos são inteligentes, mas não sabem passar a matéria.
Acho que deveria ter um acompanhamento melhor dos professores, principalmente
os do ensino médio, cujos alunos estão
indo para a faculdade.
Terminando a prova podia sair da sala,
então fui para os banquinhos e fiquei conversando com a Juliana e a Cida. Aí bateu
o sino para o intervalo e fui para trás do
pavilhão da secretaria, o lugar mais silencioso da escola, conversar com minhas
amigas. Fofocar, na verdade. Depois fomos jogar xadrez e, sem querer, perdemos
a aula de matemática e de ética e cidadania. Estávamos tão concentradas no jogo
que não vimos os professores passando.
Saindo da escola fui para casa, almocei
e assisti à TV. Gosto de seriados, filmes e
programas jornalísticos. Lá pelas 3 horas
comecei a fazer o trabalho de biotecnologia, que é para entregar amanhã. Biologia
é minha matéria preferida, por causa da
natureza. Gosto de estudar o que envolve
a vida. Deixei até de ir para a academia
nesse dia por causa desse bendito trabalho! Existem cinco coisas que são quase
que a base da minha vida: Deus, família,
música, meus amigos e a natureza. Meus
sonhos são: ser artista profissional (cantora e atriz), bióloga, ter uma família e estar
viva. Até porque, se não estiver viva, não
poderei realizar nenhum desses sonhos.
Bom, terminado o trabalho já eram
umas 7 horas. Fui jantar, tomei banho e fui
dormir às 8 horas, como é costume.

A
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cordei às 6 horas, me arrumei e tomei café. Depois fui para o ponto
de ônibus. Moro em Laranjais, a 17
quilômetros de Itaocara, onde estudo no 3a
ano. O ônibus costuma estar lotado, muita
gente vai trabalhar. Vou ouvindo meu MP3.
O dia começou com duas aulas de química. Nosso professor tem uma relação
ótima com a turma. As aulas são descontraídas, o que ajuda a aprender uma matéria de que poucos gostam. Temos bons
professores. Com formação acadêmica,
tiram as dúvidas e fazem provas elaboradas. Só dois faltam bastante. Ficamos
preocupados com as'matérias deles, que
estão bem atrasadas. O Ciep recebe muitos
alunos de outros municípios. A maioria
vem pelo prestígio do colégio, que obtém
resultados melhores que as outras escolas
públicas da cidade. Foi o que me atraiu.
Ontem minha turma teve uma surpresa:

minar, os alunos grafitaram Élson navegando sem rumo em um dos muros internos da escola

foram aplicadas avaliações do Estado. A de
português estava entre o fácil e o médio.
Matemática achei fácil demais, as questões pareciam de 5º série. A primeira
perguntava a área de um jardim e só era
preciso contar os quadradinhos da figura,
sem nem precisar de cálculo. Acho que
a tentativa de avaliar os alunos foi falha,
apesar de sempre haver aqueles que erram
questões bobas. Essas provas poderiam ter
questões mais elaboradas, como nos vestibulares, para que pudéssemos nos preparar. No último vestibular da universidade
estadual, nossas notas não foram como
gostaríamos. A prova estava difícil. Brinco
que pegamos um dos piores anos para nos
formarmos. Tem o novo Enem, reforma
ortográfica, crise econômica, ameaça nuclear da Coréia e Irã... e ainda corremos
risco de a prova de vestibular ser cancelada por um surto da gripe suína!

Em casa, estudei para o vestibular. É
cansativo, mas estou me esforçando para
passar numa instituição pública. Não posso arcar com a rede privada. E ser aprovado talvez seja o menor desafio... Moro no
interior, minha cidade não tem faculdade.
Terei de morar em cidades distantes ou
pagar R$ 400 de condução. Infelizmente,
a renda dos meus pais é pequena e, mesmo
que eu trabalhe, será difícil me manter.
Também me preocupa a competição
com as escolas particulares. Meu professor
de química, que também trabalha na rede
privada, disse que nossa quantidade de
aulas é reduzida. No ano passado, estudei
uma semana num colégio particular e vi
que estão mesmo adiantados. Uma das matérias que tive lá só começamos a aprender
há poucos dias na minha escola.
Às 17 horas, fui ajudar meu pai na padaria, principal fonte de nosso sustento.
Neste ano estou me dedicando aos estudos
e tenho o apoio dele. Trabalho de duas a
três horas por dia. Sempre ajudei meus
pais, mas não quero seguir a profissão deles. Quero ser jornalista. Outra carreira
que seguiria é engenharia da computação.
Na minha turma, poucos sabem que profissão seguir. Alguns dizem que querem
"mais ou menos" essa ou aquela e, depois
de algumas semanas, já têm opiniões completamente diferentes. Uma falha que vejo
na escola é falta de informações. Sinto carência de palestras para nos orientar sobre
as profissões. Também é preciso divulgar
os vestibulares. Em nenhum momento
fomos informados sobre eles.
Na rua, bati papo com o Arthur, amigo
de infância. Em casa, conversei com um
amigo de Pernambuco e outra amiga do
Rio Grande do Sul, pelo MSN. Falamos
de festas, namoros, micos e piadas. Nunca
nos reunimos pessoalmente, mas nos sentimos mais próximos que vizinhos. Dormi
no início do Programa do Jô.

OUESTÃO 5

A chave para
destrancar
a ciência
Química, física e biologia
não podem ser ensinadas
com livros e fórmulas. É preciso
entrar nos laboratórios
Aprender ciência é fazer experimentos,
colocar idéias à prova, perguntar e procurar respostas. É essa a difícil mensagem
que Nélio Bizzo, professor de metodologia
do ensino de ciências biológicas, tenta passar a suas turmas de professores na Faculdade de Educação da Universidade de São
Paulo. "Alguns veem o laboratório como
um momento de entretenimento para o
aluno", afirma. "Mas, sem experimentos,
não há aprendizado. A ciência precisa desenvolver uma atitude neles, o que já foi
chamado de 'espírito científico'."
Para aplicar esse princípio, os professores reclamam de falta de estrutura. E têm
razão. Três em cada quatro alunos do ensino médio estudam em escolas sem laboratório. Muitos outros, como Merlim (leia seu
texto ao lado), quase não entram no espaço,
que vive trancado. Isso pode acontecer até
onde há professores interessados. A falta de
alguém para ajudar a preparar o material e
fazer a limpeza pode ser um empecilho, já
que não há tempo entre uma aula e outra.
Bizzo defende o investimento na estrutura, mas diz que isso não é desculpa para
prender os alunos a fórmulas "torturantes".
Em suas aulas, ele costuma chamar seus
alunos-professores a fazer um experimento simples. Com um clipe, faz um furo num
copo plástico de café. Antes de colocar água
dentro, pergunta quando ela deve vazar:
acima do furo, no nível ou abaixo. A maioria
responde "no nível" e se surpreende quando
vê a água acima dele. "A explicação desse
fenômeno faz parte do currículo, são as características da água", diz Bizzo. "Expor previsões a situações reais é o que fez a ciência
moderna. Apresentar esse conhecimento
como fórmulas a decorar é fazer uma caricatura distorcida do que é a ciência."

A

MERLIM MIRIANE MALACOSKI
ESCOLA ESTADUAL LUIZ DAVET
MAJOR VIEIRA (SC)

cordei às 7h30, tomei café e fui
para a cidade com o meu pai.
Moro com ele e minha mãe na
zona rural. Temos um gato, cachorro e
um monte de bicho que só tem em sítio:
porco, vaca, cavalo, galinha... Além disso,
tenho meu quarto, meu esconderijo, meu
território particular. Ele é a minha cara,
tão caótico quanto minhas idéias!
Na cidade, fui à lan house checar meus
e-mails. Estudo à tarde, é o único período
diurno para o ensino médio na minha
escola, onde estou no 3a ano. Isso é legal
porque as turmas têm menos alunos. A
nossa tem 21, enquanto a da noite tem
quase 40.
Na escola, a agitação normal de sexta-feira deu lugar à preocupação: na segunda
fecham-se as notas do segundo bimestre.
Estou tranqüila, pois minhas notas foram boas. Ultimamente não estou mais
tão preocupada em ser a melhor da classe.

livros e reclama que quase nunca entra no laboratório da escola

Sem falsa modéstia, minhas notas sempre
foram altas. Acabei criando a expectativa
de ter sempre um 10. Hoje, sei que, mais
importante do que ter notas perfeitas, preciso aprender algo útil.
Falando das aulas de hoje, tive álcoois
e mais álcoois em química. Eu gosto da
matéria, mas acho que, tanto em química
quanto em biologia, faz falta a prática de
atividades em laboratório. Essas matérias
costumam ser mais proveitosas com o uso
de experiências práticas. Nossa escola
possui um laboratório, mas não sei por
que razão quase nunca o utilizamos. ...
Depois, pude exercitar minhas discussões na aula de história, debatendo a situação da Rússia na Revolução Socialista.
História é uma das minhas disciplinas favoritas. Não sei por quê. Mas a primeira
metade do século XX, cheia de conflitos e
guerras, é um dos assuntos que mais me
interessam. Ontem passei a manhã mon-

tando uma pesquisa sobre o nazismo e a
Segunda Guerra Mundial para a aula de
sociologia. O assunto acabou me dando
uma idéia maluca: escrever uma história,
talvez um romance, ambientado nesse período. Às vezes tenho muita vontade de
escrever um livro, quem sabe um dia...
À noite desenvolvi meu "vício existencial": a leitura. Estou lendo Eles não usam
black-tie, de Gianfrancesco Guarnieri. Li 15
livros neste ano, vivo fuçando nas bibliotecas e nos livros dos amigos. Gosto de ler os
"úteis" durante a semana, deixo aqueles de
que mais gosto para o fim de semana - a
coisa mais sem graça que se pode imaginar,
minha cidade é muito parada.
Fui para a cama às 10, mas fiquei um
bom tempo pensando. Tenho um sonho,
quero estar na faculdade no ano que vem.
É, eu sei, quase todo jovem na minha idade sonha com isso. Vou ser mais específica:
quero passar no vestibular de jornalismo
na Universidade Federal de Santa Catarina sem ProUni, sem bolsa, sem cota. Isso
pode soar estranho, sei lá, parecer uma atitude orgulhosa, não sei, mas o fato é que
eu quero entrar no segundo curso mais
concorrido da maior universidade do meu
Estado por meus próprios méritos.
Idéia formada, só me resta saber como
vou conseguir tudo isso. Quando penso
nessas coisas, fico bastante apreensiva. Sei
que, por mais que me esforce, é muito
difícil para os alunos de escola pública
concorrer com os da particular. Toda a
comodidade da vida na escola, os mesmos
amigos desde o primário, a segurança da
casa dos pais, a monotonia da cidade pequena do interior, tudo isso parece esfacelar-se aos poucos. Só mais um semestre,
depois, as dúvidas: será que esta modesta
aluna de escola pública vai conseguir passar no vestibular? Será que vou conseguir
me virar na capital? Será que tudo isso é
uma utopia?
ARANHA, Ana. A escola que os jovens merecem. Época, São Paulo, n. 587, p. 67-77, 17 ago. 2009.

