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APRESENTAÇÃO

Uma das coisas que se observa  no mundo é que as pessoas se interessam
mais pelo futuro do que pelo passado, de notícias boas ao invés de más. Nesse
sentido,  em matéria de educação, do lado otimista , pode-se afirmar que o
esforço nacional em prol da educação tem rendido avanços consideráveis nos
últimos anos. Finalmente o “gigante” acordou e viu que a educação é impor-
tante. Talvez  siga  sonolento e ainda trôpego, mas houve uma revolução
especialmente nesta última década: universalização do ensino fundamental,
crescimento constante das taxas de matrículas, aumento da escolaridade média
do brasileiro, queda do analfabetismo e da mortalidade infantil, enfim uma série
de indicadores permitiria afirmar que o país tem cumprido sua lição de casa.

Mas ainda vive-se uma situação ambígua. Pode-se festejar os progressos
na educação no país, mas precisa-se cobrar muito mais, “dar o salto que ainda
falta”. Como se pode pensar em ter uma economia moderna se a mão-de-obra
brasileira, tem por volta de cinco anos de escolaridade? Como competir global-
mente se essa educação é insuficiente para ler um manual qualquer ou para se
comunicar por escrito?

O nó do problema  ainda continua sendo os altos índices de evasão e repetência
desde o ensino básico até o superior, considerados piores que nos países mais
pobres da América latina. A lógica da exclusão escolar  é a mesma  que mantém o
Brasil entre os líderes mundiais de concentração de renda. Qualquer iniciativa no
quadro das políticas públicas de colocar e manter um aluno pobre na escola – como
a Bolsa Escola – tem-se que considerar que em casa os pais estão desempregados,
muitas vezes porque não tem seis míseros anos de estudos.

Dessa forma, por  mais otimistas que se pretenda ser não há como ignorar
que a economia brasileira não tem crescido a ponto de incluir as novas gera-
ções. Medidas  imprescindíveis são tomadas, mas têm-se mostrado ineficazes,
paliativas. A escola que é insubstituível na construção da cidadania,  abre
suas portas, busca a participação dos pais, tenta oferecer perspectivas, mas
sozinha não tem como dar esse salto onde se precisa chegar.

O grande desafio não é encontrar uma fórmula mágica, um modelo de escola
milagroso, uma pedagogia iluminada. O que poderá consertar a escola é cuidar,
um a um, dos infinitos detalhes que fazem a diferença entre uma  sala de aula onde
se aprende e outra onde se produzem alunos desencantados e malformados.

Nessa direção é que foram encaminhados os trabalhos apresentados nesta
quinta edição da Revista Olhar de Professor.
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