
saber Leia a íntegra da entrevista com a
pesquisadoraMaria Helena Souza Patto,
do Instituto de Psicologia da USP, em
folha.com.br/sa925019
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Professora Cristina
TavaresTrindade, 29,
durante aulana escola
EMEFBartolomeu
Gusmão, naVila Santa
Isabel, zona leste
de SãoPaulo

ANTÔNIO GOIS
DO RIO

Apenas 38% dos professo-
res que dão aulas para alu-
nos mais pobres no ensino
fundamental da rede pública
dizemacreditarquequase to-
dos os estudantes concluirão
oensinomédio.
O dado, revelado pelo eco-

nomista Ernesto Martins a
partirdoquestionáriodaPro-
va Brasil —exame do MEC
que avalia a qualidade da
educação básica—, levanta
umadiscussãoimportante.
Deumlado, osprofessores

podem simplesmente estar
sendo realistas. Segundo a
PesquisaNacionalporAmos-
tradeDomicílios,do IBGE,só
38% dos jovens de 18 a 24
anos tinham nível médio
completoem2009.
A descrença na capacida-

de demuitos alunos comple-
tarem o ensino médio pode,
no entanto, tornar-se uma
profeciaautorrealizadora.
O fenômeno foi estudado

pelos pesquisadores ameri-
canos Robert Rosenthal e Le-
nore Jacobson, que prova-

ram que a expectativa dos
professores tinha impactono
desempenhodosalunos.
Em seus estudos, publica-

dos desde a década de 60,
Rosenthal e Jacobson aplica-
ram testes de QI no início do
ano a alunos, mas informa-
ram aos professores resulta-
dos falsos, dividindo aleato-
riamenteascrianças.
Os alunos cujos professo-

res foram induzidos a acredi-
tarerroneamentequetinham
QI mais elevado tiveram pro-
gresso maior em um novo
teste aplicado ao fim do ano
emrelaçãoaosdemais.
Para Ernesto Martins, au-

tor do levantamento, é preo-
cupante constatar que mui-
tos professores demonstram
não acreditar no sucesso do
trabalho desenvolvido pelas
escolasondeeles lecionam.
“O fracassodoalunodeve-

ria ser encarado também co-
mo fracassodoprofessoreda
escola”,dizoeconomista.
Mozart Neves Ramos, con-

selheiro do movimento To-
dosPelaEducaçãoemembro
do Conselho Nacional de
Educação, compara o profes-

soraomédico.
“Em ambientes com pou-

cos recursos emuitos proble-
mas, o professor percebe
que, por mais que se esforce,
serámais difícil mudar a rea-
lidade. Se omédico não acre-
dita na cura de um paciente
emestadograve, se esforçará
menosparasalvá-lo.”
Maria Helena Souza Patto,

docente do Instituto de Psi-
cologia da USP, identifica o
preconceito de classe como
explicação para a baixa ex-
pectativa em relação aos alu-
nosmaispobres.
Ela explica que, com uma

visão negativa dos alunos,
educadores se relacionam
com eles de modo a confir-
mar as expectativas de que
serão incapazesdeaprender.
Na prática, afirma a do-

cente, isso pode acontecer
por meio de comportamen-
tos explícitos —agressões
verbais— ou sutis, como a
frequência comqueatendem
as dúvidas de alunos consi-
deradosmenoscapazes.

SOLUÇÕES
Ter como objetivo que to-

dos aprendam sem discrimi-
nar os de menor desempe-
nho é uma característica de
países com bons indicadores
educacionais, segundo rela-
tório da consultoria McKin-
seydivulgadoem2007.
O estudomostrou que paí-

ses como Canadá, Finlândia,
Japão, Cingapura e Coreia do
Sul identificam alunos com
maior dificuldade, agindo
imediatamente para que eles
nãofiquemparatrás.
A receita é também segui-

da por poucas escolas públi-
casnopaís combons resulta-
dos nas avaliações do MEC,
como a Escola Municipal
Bartolomeu Lourenço de
Gusmão, em Vila Nova Isa-
bel,zonalestedeSãoPaulo.
A diretora Rosália Hunga-

ro diz que uma das estraté-
gias para que todos apren-
dam é a divisão das turmas
em duplas, para que alunos
mais avançados interajam
comosdepiordesempenho.
Dessa forma, a escola ten-

ta evitar que se formem gru-
pos de bons alunos que sen-
tam na frente da sala, en-
quanto os menos interessa-
dos acabam recebendo me-
nosatençãodoprofessor.

TORCIDA
ENSINO BÁSICO

CONTRA
Estudo revela queprofessoresprofessoresprofessores da rede pública
acreditampouconosucessopouconosucessopouconosucesso de seus alunos

Professores de escolas com
alunos mais pobres*

Professores de escolas com
alunos mais ricos*

FUNDAMENTAL MÉDIO

O QUE OS PROFESSORES ESPERAM?
Percentual de professores do ensino fundamental público no Brasil que dizem
acreditar que quase todos os alunos concluirão os seguintes níveis

* 25%mais ricos ou 25%mais pobres com base na posse declarada de bens de consumo como TV, rádio, carro, geladeira, freezer e outros
Fonte: Ernesto Martins Faria (www.estudandoeducacao.com), a partir dos microdados da Prova Brasil/MEC

71% 38% 4%

SUPERIOR

85% 54% 8%

NA EXPOSIÇÃO “6 Bilhões de Ou-
tros”, no Masp, em São Paulo, há o
depoimento de um soldado america-
no, que passou semanas conversan-
do com dois afegãos, pai e filho
—sem idioma comum, mas com alta
compreensãomútua.
Na moral —sabe q tem dicionário

irado com essas parada aí neles—
demorô! “Irado” e “demorô” cons-
tam do Caldas Aulete. E tá prvdo q n
prcsadetdsasltrspaentdrqqfrse.
Conclui-se que a questão antropo-

lógica de comunicação não está em
jogo quando um livro, como o “Por
uma VidaMelhor”, é assediado pelo
patrulhamentomulti-ideológico.
EvanildoBechara, da embolorada

ABL, defende, na “Veja”, que a nor-
ma culta da língua continue cobran-
do pedágio de acesso ao mundo su-
perior. Semdúvida, negar oaprendi-
zado da língua culta é inaceitável.
Caberiasódiscutiroqueésuficiente.

Convém lembrar que a quantida-
dedeunidades lexicaisdoportuguês
demandaria o aprendizado de 350
delas por dia letivo, por cinco anos
—são350milnototal !
Poroutro lado, exigir odomínioda

língua culta, desenvolvida a esse al-
to nível por, e para, as elites, é fator
formador de castas. É assim na In-
glaterra, onde o “Queen’s English” é
ensinado nos internatos, na Alema-
nha, com seu “Hoch Deutsch” e, na-
turalmente, na Índia, onde sóosbrâ-
manes“falamdireito”.
É só observar como os médicos se

protegem com um linguajar intrans-
ponível, os advogados começam fra-

ses com “priscas eras” e os enge-
nheiros falam em “senoidal” para
descreverumarco.Ninguémpenetra
nesses clubinhos sem passar na pro-
va de compatibilidade tribal —e tem
elitismosim.
Li o livro aprovado pelo MEC e o

achei bom —que exista e seja distri-
buído. Os alunos contemporâneos
têmque discutir como se faz a adap-
tação de uma linguagem para que

seja acessível e democrática, como
osEUAfizeramcomoinglês,que tem
apenas 25 mil palavras cotidiana-
mente usadas, contra 49 mil empre-
gadasnaInglaterra.
O livro “Por uma Vida Melhor”

aceita a concordância “errada”,
mas defende a normaculta e explica
que o significado é compreensível
mesmocom“equívocos”.
Se nóis falemo errado, não é só

questão de exigir melhores professo-
resepoliciamento intelectual;é tam-
bém preciso reduzir as regras e as
complicações para flexibilizar a lín-
gua. Isso permitiria maior acesso às
profissões, bem como ascensão so-

cial, sem o preconceito do uso da
linguagemexata.
Emvezde ficaremmãosdeerudi-

tos empoeirados, as novas normas
linguísticas deveriam ser editadas
porcomissõesparitáriasdopaís.
Nada impede que os interessa-

dos continuem levando as preciosi-
dades a patamares olímpicos, co-
mo forma de arte ou mesmo por
masturbaçãomental.
O Mussolini era torcedor da La-

zio, que é a região da Itália de onde
saiuaúltimaflordo latimaqueoBi-
lacserefere,oportuguês.
ComosabemosdesdeMussolinie

Stálin, sabedoria e norma culta não
têmquasenadaemcomum. Isso se-
riabemlembradonoschásdasaca-
demiasdevosmecês.

RICARDOSEMLER,51, é empresário. Foi scholar da
Harvard LawSchool e professor deMBAnoMIT,
ambos nos EUA. Escreveu dois livros (‘Virandoa
PrópriaMesa‘ e ‘Você Está Louco‘) que venderam
juntos 2milhões de cópias em34 línguas.

Última flordo laço
R I C A R D O S E M L E R

Exigir o domínio da
língua culta, desenvolvida
por, e para, as elites,
é formador de castas


