
alor à educação. Para o pes
quisador Kazuhiro Yoshida, 
esse é um dos segredos do 

sucesso educacional no Japão, 
país que universalizou a edu
cação básica no início do sécu
lo 20. Segundo ele, a valorização 
adequada do professor e tam
bém da formação escolar é um 
passo fundamental para o de
senvolvimento e a melhoria da 
educação em todos os países, i n 
clusive no Brasil. Em entrevis
ta à Profissão Mestre, Yoshida, que 
é professor da Universidade de 
Hiroshima e mestre em Filosofia 
do Desenvolvimento, ressalta a 
importância da sociedade e da fa
mília na formação de crianças e 
adolescentes. 

Profissão Mestre : O senhor afir
ma que um dos segredos do su
cesso japonês é o envolvimento 
dos pais na educação dos filhos. É 

possível criar ações para fortale
cer essa relação entre pais e es
cola? 
Kazuhiro Yoshida: Eu trabalho em 
alguns países e vejo que é comum 
essa preocupação de envolver mais 
os pais no processo educacional. 
Em diferentes experiências, são 
desenvolvidos cenários em que os 
pais podem se envolver ativamente 
com as escolas; eles participam da 
eleição de diretores e contribuem 
com o estabelecimento do plano 
de metas do colégio, entre outras 
ações. Esse envolvimento adminis
trativo dá ao pai um papel mais ati
vo na educação, do ponto de vista 
institucional. 

Profissão Mestre : Mas o exemplo 
do Japão também mostra pais 
que se envolvem diariamente na 
educação de seus filhos. Como is
so acontece? 
Yoshida: Os pais participam, aju

dam e, acima de tudo, educam pelo 
exemplo. Essa é uma ação funda
mental: a conscientização dos pais 
sobre como ocorre a educação. É 
preciso que eles compreendam que 
seus filhos não são educados ape
nas dentro das escolas, mas tam
bém fora delas. Isso amplia a visão 
dos pais sobre a sua própria impor
tância no processo de formação de 
seus filhos e, consequentemente, 
gera compromisso e envolvimento 
maiores. 

Profissão Mestre : A paixão dos 
professores pela profissão, o for
talecimento da educação local e 
o investimento governamental 
são outros aspectos que o senhor 
afirma serem responsáveis pelo 
sucesso da educação no Japão. 
Como o Brasil pode aprender com 
esse s istema educacional? 
Yoshida: Se você avaliar tudo o 
que é realizado no Japão e apli
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car à realidade brasileira, é possí
vel ter sucesso. Mas é preciso levar 
em consideração os diferentes ce
nários. A principal e mais relevan
te diferença entre a educação no 
Brasil e no Japão hoje é que a edu
cação japonesa já está estabelecida 
há muito mais tempo, e foram sé
culos para atingir esse nível de de
senvolvimento. A escola japonesa 
já tem todo o investimento neces
sário em sua infraestrutura, assim 
como um direcionamento e orien
tação adequados, além de seus sis
temas já estarem funcionando. E 
isso é comum entre as nações me
lhores colocadas no ranking do 
PISA [Programa Internacional de 
Avaliação de Alunos]. 

O Japão é conhecido por ter 
uma sociedade muito rígida e or
ganizada, mas também passa por 
desafios e está pronto para se adap
tar às necessidades que surgem. 
Um exemplo é que as comunida
des pequenas e remotas estão f i 
cando sem crianças, pois as gera
ções mais jovens têm saído para 
viver em cidades maiores, mais ati
vas. O resultado é que, em muitas 
dessas vilas, as crianças estão de
saparecendo, sendo habitadas ba
sicamente por pessoas idosas. Essa 
mudança influencia diretamente a 
educação, tornando-a mais difícil, 
pois não se pode continuar agindo 
da mesma forma. Por isso, a expe
riência local está ganhando desta
que para trabalhar com essas co
munidades. Isso significa que é 
preciso estar atento aos cenários 
para suprir as necessidades. 

Profissão Mestre : Ou seja, ne
nhum sistema é definitivo ou po
de garantir sucesso? 
Yoshida: Na história do Japão, a 
educação já passou por muitas fa
ses. Houve um tempo em que havia 
muitas escolas em áreas remotas 
ligadas às instituições principais, 

como se fossem escolas-satélites. 
Tivemos diferentes momentos e 
necessidades. É preciso sempre es
tar atento ao cenário atual. Se você 
avaliar tudo isso, com muita aten
ção e de forma contextualizada, 
verá que a educação japonesa po
de dar muitas dicas, que podem ser 
aplicadas para melhorar o sistema 
educacional brasileiro. 

Profissão Mestre : Um dos aspec
tos que podemos buscar é au
mentar a "paixão dos professo
res", que o senhor afirma ser um 
dos segredos do sucesso educa
cional japonês . Como fazer isso? 
Yoshida: A paixão dos professo
res japoneses é algo que já está en
raizado em seu contexto histórico, 
desde o primeiro estágio da educa
ção no Japão. No início, os profes
sores eram os samurais e monges 
e, desde aquele tempo, havia es
forços para treinar os educadores 
e dar condições para facilitar o seu 
trabalho. Em resposta à deman
da, foram desenvolvidos centros 
de treinamento docente, e o resul
tado foi a formação de um grupo 
de professores confiantes, que res
pondiam pela educação pública do 
país e que eram respeitados pela 
população. Até hoje, os professo
res são respeitados, e seu trabalho 
é considerado o mais importante 
no Japão. Isso leva ao comprome
timento do profissional. Ou seja, 
os professores são comprometi
dos porque se sentem satisfeitos, 
valorizados e respeitados. E é i m 
portante frisar que a satisfação 
deles não se deve apenas à sua 
autorrealização. Eles são felizes e 
compromissados por verem a me
lhoria dos seus alunos e por en
tenderem o seu papel na forma
ção da nova geração, o valor que 
têm na construção do futuro. Esse 
é o grande segredo da paixão dos 
educadores no Japão. 

Profissão Mestre: Avaliando o ce
nário mundial, qual o maior desa
fio da educação hoje? 
Yoshida: Vivemos em uma época 
em que todos acreditam que o futu
ro é incerto. Mas o futuro é incerto 
porque falta confiança no futuro, e a 
causa disso é a falta de confiança do 
indivíduo em si mesmo. Por isso, eu 
vejo que o maior desafio da educação 
hoje é ajudar o indivíduo a confiar 
em si mesmo e em sua capacidade 
de mudança. Os alunos terão mais 
confiança no amanhã vendo e acre
ditando que são agentes de transfor
mação de seu próprio futuro. 

Profissão Mestre : Tem havido 
uma grande mudança no perfil do 
mercado de trabalho atual . Como 
a escola deve se adequar a e s s a 
nova real idade? 

Yoshida: No Japão, o mercado de 
trabalho está mudando muito e é 
algo que acontece em todo o mun
do. Um dos principais aspectos é 
essa tendência que os profissio
nais têm de mudar de emprego 
com frequência. Outra mudança é 
em relação à remuneração dos pro
fissionais e às oportunidades de 
promoção. Antigamente, isso esta
va relacionado ao tempo no cargo; 
hoje, acontece devido à performan
ce de cada um. Por último, vemos 
que há um aumento na quantida
de de especialistas, substituindo os 
generalistas. A indústria da educa
ção precisa oferecer os recursos pa
ra suprir os interesses do indiví
duo. Se você tem interesse em se 
tornar um especialista, você se de
dicará a esse assunto depois da es
cola. Essa é uma busca individual, 
mas que deve ser possibilitada por 
meio de recursos e cenários ofere
cidos pelas instituições. 
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Text Box
Fonte: Profissão Mestre, Curitiba, ano 13, n. 151, p. 12-13, abr. 2012.




