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O QUE ESPERAR DO PROCESSO DE ESCOLARIZAÇÃO NO BRASIL?

Erickson Talles Felipe Rodrigues, Adrielle Lopes de Souza

O objetivo deste texto é refletir sobre o processo de escolarização no Brasil, tendo em vista
todas as mazelas educacionais que o país enfrenta. Quando me remeto ao passado e penso em
todo que vive durante meu período escolar, me lembro da seguinte frase que ouvi de meu
professor quando cursava a antiga 8º série atual 9ª ano, frase essa que dizia se vocês aprender
bem, se não o problema é seu, porque eu já estou formado, tenho meu emprego e se vocês
aprender ou não, meu salário no fim do mês vai esta na minha conta. Tal frase me permitiu
pensar sobre qual era o compromisso desse professor com a educação. Com o passar dos anos
quando estava me formando no ensino médio, fiquei de final em inglês, e mais uma vez me
perguntei qual o real papel da educação, porque ate hoje não vi minha prova final, só sei que
passei e que não tinha nenhuma condição de passar em tal matéria, mais o que me deixou
realmente assustado, foi ouvir novamente aquela frase, que haverá ouvido na oitava serie, só
que dessa vez na faculdade, e dita por uma pessoa que deveria estar ali para formar novos
professores. Ensinar supõe querer fazer alguém aceder a um grau ou a uma forma de
desenvolvimento intelectual. Percebe-se que de não se evoluiu em muita coisa no sentido de
educar, o que se faz é simplesmente mudar um problema por outro, será mesmo que acabar
com o analfabetismo se resume a passar todos os alunos, uma vez que hoje não se pede mais
dar “pau” no aluno, sabendo ou não ele vai seguir adiante. O que se espera da escola, é que
ela dê condições para que as pessoas tenham liberdade para agir com consciência e
protagonismo em suas ações.
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