
Educação no caixão

Não se assuste se ouvir que a educação faleceu. É a mais pura verdade. A pandemia do novo

coronavírus em 2020 tirou muito mais que vidas. Tirou a dignidade de muitos cidadãos. Se a

educação é um direito garantido pela Constituição Federal de 1988, quem garante o seu

cumprimento?

Em meio a um contexto pandêmico a preocupação é a mesma de antes: a preparação de

“robôs” para atuarem no mercado de trabalho. Essa concepção de ensino deveria ser ultrapassada,

mas em pleno século XXI é presente na sociedade e muitas pessoas ainda não têm consciência desse

problema.

E as condições de permanência na escola? A criança não enche a barriga, mas tem que

encher o papel com tarefas mecânicas e sem contextualização. O adolescente não pode estudar,

porque precisa trabalhar para ajudar no sustento da casa. O professor não tem condições materiais e

psicológicas para atender remotamente, mas precisa cumprir o protocolo e elaborar planos de aula

surpreendentes, mesmo que não sejam bem usados na prática.

Claro, não tem como generalizar o que foi dito, mas essa é a realidade de muitas pessoas da

nossa pátria amada. E isso é ainda pior durante a pandemia, visto que os índices de evasão escolar

aumentaram e não há ação governamental para reverter esse imbróglio.

O retorno às aulas vai mudar esse cenário? As pessoas deixarão de ter medo do desemprego,

da fome e do vírus? Não. A falta de infraestrutura do sistema educacional não é recente. Desde os

primórdios a sua condição é calamitosa. Não há vagas, não há livros, não há professores, não há

suporte para os docentes. Como manter um corpo em funcionamento se os seus órgãos estão

falindo? A educação está à beira do colapso e esse fato foi agravado pelas condições remotas que o

isolamento social exigiu.

Com o retorno, os problemas não deixarão de existir. O que aumentará é o receio de ir à

escola e não voltar mais pra casa. Não tem jeito, a saída é buscar novas políticas educacionais. É, a

partir de uma gestão democrática escolar, ouvir os estudantes, os familiares e a comunidade. É

proporcionar um ensino que não desconsidere o que todos nós passamos, ou seja, entender que

somos sujeitos emocionais, que assistimos nos jornais que as pessoas estão morrendo, que estamos

com medo e receber passivamente um ensino tradicional não vai nos acolher.

Essas são algumas das possibilidades para as aulas presenciais durante ou após o contexto

pandêmico. Não dá para fingir que nada disso aconteceu e que o mundo está bem. Não há uma boa

preparação humana se não há educação sadia.
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