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EDITORIAL

Todos reconhecem, com absoluta unanimidade, que a
educação no Brasil está em crise, está sendo até mesmo um
fracasso total. No último vestibular da Universidade Federal do
Ceará (86), mais da metade dos concorrentes foi eliminada na
primeira prova porque obteve nota zero. Uns lançam a culpa
de tamanho descalabro no próprio vestibular. Outros, na es-
cola de 19 e 29 grau. Com certeza a culpa é de ambos. Talvez
a culpa maior seja da escola. Mas a escola, pelo menos a
escola dos grandes centros urbanos, está sendo feita por edu-
cadores e professores formados pelas Faculdades de Educa-
ção e pelas licenciaturas das Universidades. As Universidades
estão mandando para as escolas educadores e professores
incompetentes. E as escolas estão enviando para a UniversI-
dade alunos cada vez mais despreparados, com uma baga-
gem cultural cada vez mais próxima de zero. Felizmente
muitas Faculdades de Educação estão se preocupando seria-
mente em romper este circulo vicioso. Estão profundamente
empenhados na reformulação de seus cursos. Estão buscan-
do novos curriculos. Querem formar educadores competentes.

São as mais variadas as causas apontadas do fracasso
escolar no 19, 29 e 39 graus. Para uns é a politica oficial dos
governantes. Para outros é a sociedade dividida em classes
antagônicas baseadas em fatores econômicos. Há quem de-
fenda que a ignorância dos alunos é uma questão de apti-
dões intelectuais mal desenvolvidas. Alguns acham que o
problema situa-se nas salas de eutes, entre professores e alu-
nos; professor que quer ou não sabe ensinar e aluno que não
quer ou não sabe estudar. Outros ainda opinam que os edu-
cadores e professores, por conta de uma politização sectária
e incongruente, saem das Faculdades ótimos demolidores do
que está errado .. mas péssimos construtores de uma educação
verdadeiramente eficiente.
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Quem está com a razão? Por que, apesar de tantas dis-
cussões, encontros, congressos e conferências, a educação
brasileira, em vez de ser um problema em vias de solução,
continua sendo um problema cada vez mais complicado? Não
será porque os analistas, em geral. parecem mais interessa-
dos em exibir sua ideologia do que em consertar as co'sas?
Ou está imperando o gosto bem brasileiro de discutir muito
e neâe fazer?

Sem dúvida o debate é de uma importância na busca das
soluções adequadas para os nossos problemas educacionais.
EDUCAÇÃO EM DEBATE se oferece aos educadores do Nor-
deste - sem excluir os de outras regiões - como veículo
divutqetior, para todo o Brasil, de suas contribuições em re-
flexões, pesquisas e propostas para a melhoria da educação
nacional, sobretudo da região Nordestina. EDUCAÇÃO EM
DEBATE se propõe a ser uma voz dos educadores do Nor-
deste falando a todo Brasil.


