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Enem começa a mudar as escolas
Thiago Lopes
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FOLHA DIRIGIDA — Muitas escolas estão com projetos de adaptar seu ensino ao modelo da
prova do Enem. Qual é a opinião da senhora?
Mirian Paura — Não tenho absolutamente nada contra isso. Da mesma maneira que algumas
escolas já direcionam seus alunos para o estudo de línguas, elas procurarão adaptar sua filosofia
às reais necessidades, no caso o Enem, principal vestibular e porta de entrada ao ensino superior.
O Enem propicia uma nova leitura do conhecimento. Não apenas o de decorar e aprender forma,
mas um conhecimento mais conceitual, formulador de princípios. A escola não é só para ensinar
a ler, escrever e contar, mas para formar sujeitos capazes de transformar o seu tempo e abrir
caminhos para um Brasil cada vez melhor.

Esse novo modelo contribui para a formação de alunos mais críticos e conscientes?
Se a escola se preocupar apenas com as questões que vão cair no vestibular, estará fazendo com
que os alunos sejam aprendizes de um determinado conhecimento. Para ser diferente, é preciso
haver um espaço dentro da escola para ser trabalhado todo tipo de questão. Ficar apenas
ensinando as matérias como se fosse uma coisa casuística será apenas uma escola que tentará
cumprir o papel de ensinar. Não terá um diferencial.

Mas os professores estão preparados para isso?
Acho que não. Também caberia a nós professores um momento de reflexão que permita um
novo olhar sobre essa educação, que não se dá apenas pelo conhecimento, mas também pela
compreensão do processo. Nós deveríamos ter a oportunidade de aprendermos essa nova visão
da educação que não se limita aos conhecimentos que são cobrados no vestibular, mas que
compreende as dinâmicas e a teia que se forma.

Existe o risco de ocorrer o mesmo condicionamento que acontecia no vestibular e que sempre
foi tão criticado?
Sim. Posso treiná‐los para serem bem sucedidos na prova. Entretanto, ficarei com uma escola
muito pobre. De um modo geral, os colégios que mais aprovam alunos no vestibular, também
tratam do outro lado, da parte da cultura e da formação do sujeito. Quero que sejamos capazes
de ensinarmos nossos alunos e também aprendermos com eles, que possamos prepará‐los não
apenas para serem bem sucedidos nas provas, mas também na vida.

Que impacto esse novo olhar terá na educação?
Há uma mudança de um modo geral. E a gente vê isso como acontecimentos que não estavam
previstos, mas aconteceram. Assim, acabamos não investindo em cima disso. Precisamos formar
nos alunos uma nova concepção para um novo tempo.

