Aula 9 | Educação e cidadania

Meta da aula
• Apresentar um panorama geral a respeito dos principais elementos que são responsáveis por uma educação de qualidade.

Objetivos da aula
Ao final desta aula, você deverá ser capaz de:
1. identificar o papel fundamental que a família desempenha na
educação dos jovens;
2. avaliar até que ponto a estrutura física das escolas influencia a
qualidade da educação;
3. reconhecer a importância e o verdadeiro perfil que um professor comprometido com a qualidade da educação deve ter;
4. avaliar algumas relações entre política e educação.

A educação como aspecto fundamental
para o desenvolvimento de uma nação
Nesta aula, vamos falar da importância que o investimento em uma educação de qualidade e para todos tem na formação de uma nação.
Talvez a priorização da educação seja um dos únicos grandes consensos entre os países que obtiveram altos níveis de desenvolvimento social a partir da
segunda metade do século 20.
Ultimamente fala-se muito sobre a importância da educação. No entanto,
é importante ressaltar que pouco é discutido com relação aos parâmetros
válidos para que esta educação seja considerada de qualidade, entendendo
educação de qualidade como aquela capaz de construir um cidadão melhor,
apto para a vida, o trabalho e o convívio social.
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Primeiramente é preciso compreender que ampliar o espaço e o número de
escolas, melhorando a infra-estrutura para que elas atinjam um maior número de pessoas, não é uma medida suficiente.
O crescimento do número de escolas é importante dentro do processo de
disseminação de práticas educacionais. No entanto, o aspecto mais difícil de
ser desenvolvido relaciona-se à questão da qualidade da educação. Este será
o principal foco desta aula, isto é, como construir um sistema educacional
que, além de estar disponível a toda população, também possa ser apontado
como um sistema que realmente “eduque”. Uma estrutura que ofereça qualidade, e não meras estatísticas quantitativas quanto ao número de alunos
atendidos pela educação pública.
Para que fique clara a necessidade da preocupação com os índices de qualidade da educação em nosso país, veja, a seguir, o parecer dos Parâmetros
Curriculares Nacionais, um importante documento referente ao desenvolvimento da educação no Brasil, a respeito da situação do ensino fundamental
no Brasil em 1997:
Mesmo os alunos que conseguem completar os oito anos
do ensino fundamental acabam dispondo de menos conhecimento do que se espera de quem concluiu a escolaridade obrigatória. Aprenderam pouco, e muitas vezes
o que aprenderam não facilita sua inserção e atuação na
sociedade. Dentre outras deficiências do processo de ensino e aprendizagem, são relevantes o desinteresse geral
pelo trabalho escolar, a motivação dos alunos centrada
apenas na nota e na promoção, o esquecimento precoce
dos assuntos estudados e os problemas de disciplina.
Retirado de: Introdução aos parâmetros curriculares nacionais.

e-Tec Brasil

168

Segurança do Trabalho

PCNs
Os PCNs, ou Parâmetros Curriculares Nacionais, apresentam-se
como um conjunto de orientações que visam promover a qualidade da educação pública em todo o território nacional.

“Os Parâmetros Curriculares Nacionais constituem um referencial
de qualidade para a educação na Educação Infantil, nos Ensinos
Fundamental e Médio em todo o País. Sua função é orientar e
garantir a coerência dos investimentos no sistema educacional,
socializando discussões, pesquisas e recomendações, subsidiando
a participação de técnicos e professores brasileiros, principalmente daqueles que se encontram mais isolados, com menor contato
com a produção pedagógica atual.”
Retirado de: Parâmetros curriculares nacionais

A família como condição básica para o
processo educativo
Se quisermos pensar na base fundamental onde deve começar o processo
educativo de uma criança, precisamos, necessariamente, refletir sobre a importância da família neste processo.
É preciso deixar claro que não estamos nos referindo a um modelo específico
de família, mas a uma estrutura familiar.
Dessa forma, não importa se a criança é criada pelo pai e pela mãe ou somente pelo pai ou somente pela mãe, ou pelos avós, ou pelos tios etc. O
que importa é que aqueles responsáveis pela criança forneçam a ela um ambiente familiar suficientemente estável e digno, capaz de gerar valores como
respeito e honestidade. Bem como capaz de cultivar o desenvolvimento da
comunicação e dos hábitos fundamentais da criança ligados à higiene, boa
alimentação e, sobretudo, valorização do exercício de aprender.
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jayanta behera
Fonte: www.sxc.hu/photo/1164983

Figura 9.1: A família tem papel fundamental na educação.

A família é a primeira responsável por apresentar à criança o papel fundamental que escola, professores, livros e meios digitais possuem no processo
de aprendizagem.
É também a família a primeira responsável por educar a criança no sentido
de que, sem o processo de aprendizagem, a possibilidade de uma vida digna
se torna muito difícil.
O principal motivo pelo qual a família é apontada como a base fundamental para uma educação de qualidade deve-se ao fato de que os primeiros
contatos que qualquer criança possui com o mundo são fornecidos por seu
ambiente familiar.
Se no ambiente familiar a criança encontrar segurança, exemplos positivos,
estabelecimento de regras e aprendizado de valores básicos, ela tende a
crescer equilibrada, pacífica e aberta ao aprendizado.
No entanto, se o ambiente familiar expressar uma realidade violenta, instável
e carente de valores e exemplos positivos, a criança tende a desenvolver um
comportamento violento, desrespeitoso e fechado ao aprendizado.
Basicamente, o aprendizado é uma relação com aquilo que não se conhece
ainda, com a diferença, com o “outro”.
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Se a criança possui uma relação positiva com os membros de sua família, ela
aprende desde cedo que o “outro” não é algo traumático, mas algo enriquecedor e prazeroso.
Pelo contrário, se a criança encontra em seu ambiente familiar a instabilidade e a violência por parte daqueles que deveriam ser seus protetores, ela
desde cedo desenvolve um bloqueio ao “outro’. Isso gera uma dificuldade
em reconhecer que a diferença pode ser uma experiência agradável.
É importante notar que a escola talvez seja o primeiro grande ambiente de
“diferença” em que uma criança é inserida. Uma criança insegura, vinda de
uma estrutura familiar precária, dificilmente poderá se adaptar ao ambiente
escolar.
A criança aprende a se comportar como os exemplos que ela vivencia em
seu ambiente familiar. Dessa forma, se na família não existir disciplina e organização, a criança não aceitará com facilidade a disciplina e a organização
necessárias na vida escolar e social.
Se na família não forem cultivados valores fundamentais e o interesse pelo
aprendizado, a criança terá dificuldade em desenvolver valores e reconhecer
a importância da escola para sua vida.
Como uma criança que não tem uma relação de respeito com seus familiares pode manifestar respeito por seus professores? Como uma criança que
nunca foi devidamente apresentada ao mundo da cultura em sua casa pode
valorizar a biblioteca e os recursos de uma escola?
Muitas famílias “entregam” a responsabilidade de educar seus filhos às escolas, e não percebem que o processo educativo envolve, necessariamente,
família, escola e sociedade.
Quem encaminha ou não a criança até a escola, quem incentiva ou não a
dedicação da criança à vida escolar é, primeiramente, a família. Por mais que
uma escola se esforce em oferecer os melhores níveis de qualidade, esses
precisam ser reforçados no ambiente familiar.
A tendência é que haja uma maior dificuldade, e mesmo uma impossibilidade, de a criança se desenvolver segundo aquilo que é proposto no ambiente
escolar se a estrutura familiar for precária.
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Se aquilo que a escola ensina não encontrar correspondência na vida da
criança, se ela não puder compartilhar com sua família o que é apresentado
na escola, estes ensinamentos não encontrarão espaço para se estabelecerem em sua vida.
É verdade que existem exceções. Há crianças vindas de famílias completamente desestruturadas que apresentam níveis de interesse e rendimento escolar surpreendentes. Mas, como foi dito, são exceções.
Então, se antes de chegarmos à escola apontamos a família como a base
fundamental da educação dos jovens, é necessário perguntar: e quem pode
cuidar do bem-estar das famílias? Quem pode fornecer as condições materiais suficientes para que as famílias possam ter dignidade?
Muitas vezes os lares não possuem harmonia e segurança pela extrema pobreza em que se encontram as famílias. Nesses casos, é preciso reconhecer a
responsabilidade da sociedade como um todo. Responsabilidade esta, inclusive, do Estado, no fornecimento de condições mínimas para que as famílias
possam dar a seus jovens as bases necessárias para a vida escolar e social.
É nesse sentido que programas do Governo Federal, como o Bolsa Família,
contribuem para a promoção da educação, combatendo a pobreza extrema.
É função do Estado, que é financiado por nossos impostos, promover políticas que garantam níveis de emprego suficientes para que as famílias possam
obter seu sustento e oferecer qualidade de vida digna para seus membros.

Bolsa família

Fonte: http://caxias.ma.gov.br/_library/
images/2009/07/bolsa_familia_4.png
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O Programa Bolsa Família, que conta
com apoio e assistência técnica do
Banco Mundial, é considerado uma
das principais razões para os expressivos resultados sociais obtidos pelo
Brasil nos últimos anos. Ao longo
de décadas, o segmento dos 60%
mais pobres da população recebia
apenas 4% da renda nacional. Com
o Bolsa Família e os programas ante-

Segurança do Trabalho

riores, a desigualdade de renda medida entre 1995 e
2004 sofreu uma retração de quase 4,6%. Embora a
disparidade ainda seja muito elevada, o Bolsa Família
parece ajudar o Brasil a evoluir em um constante processo de redução da pobreza. O programa atende a
mais de 11 milhões de famílias – acima de 46 milhões
de pessoas – e abrange uma grande parte da população de baixa renda do País, tendo sido expandido
recentemente como parte dos esforços públicos para
proteger os mais pobres do processo de desaceleração econômica.

Retirado de http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/HOMEPORTUGUESE/EXTPAISES/EXTLACINPOR/BRAZILINPOREXTN/0,,me
nuPK:3817185~pagePK:141132~piPK:141107~theSitePK:38171
67,00.html

É preciso lembrar sempre que programas assistenciais como o Bolsa Família
não resolvem definitivamente o problema da pobreza. O ideal seria que o
Estado criasse condições para que, por meio de uma educação de qualidade
e de uma oferta de empregos suficiente, os cidadãos pudessem garantir sua
dignidade por meio do seu trabalho direto.
É muito importante que o Bolsa Família exista para atender a uma necessidade emergencial da situação de miséria de milhões de brasileiros. No entanto, o ideal é que no futuro as pessoas beneficiadas estejam inseridas na
estrutura social, de modo a não precisarem receber esse tipo de assistência
do governo.

Atividade 1
Atende ao Objetivo 1
Pense e responda:
Qual é a grande dificuldade que a escola encontra se não puder contar com
a família do aluno no processo educacional?
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A escola
Basicamente todos temos em mente que a escola é um lugar onde se dá o
aprendizado.
O que raramente nos ocorre pensar é sobre as dificuldades relativas ao processo educativo. Não se trata apenas de uma “transferência” de conteúdos
dos professores para os alunos.
Trata-se de uma relação muito complexa onde estão em jogo variações sociais, psicológicas e econômicas de jovens que estão começando sua relação
com o mundo.
A estrutura física da escola deve ser ampla e apresentar limpeza e organização. A escola deve ser, dentre outras coisas, um lugar fisicamente agradável
para o aluno.
É muito comum que estabelecimentos de ensino, principalmente públicos,
apresentem paredes sujas, janelas e portas quebradas, banheiros sucateados, bebedouros que não funcionam, falta de recursos didáticos etc.

Fonte: http://www.ivoti.rs.gov.br/_files/1497-site_email_ivoti_educacao_escola_25_julho.JPG

Figura 9.2: A depredação das escolas é preocupante.
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Não estamos aqui querendo dizer que o ambiente físico da escola deva ser
“luxuoso”, que deva custar uma fortuna ao governo. Não se trata disso. A
questão é que a escola deve transmitir ao aluno a sensação de que é um
lugar importante, bem cuidado, limpo e organizado.
Cabe ressaltar que muitas vezes são os próprios alunos que causam a
depredação da estrutura física da escola. Mas também é preciso reconhecer que os responsáveis pelas instituições de ensino devem estabelecer um trabalho contínuo de conscientização e de envolvimento dos
alunos no cuidado com a estrutura física da escola.

Glossário
Depredação
Deriva da palavra
“depredar” e significa
causar estrago, devastação.

Existem estratégias que podem fazer com que os próprios alunos ajudem a
manter os ambientes da escola. No entanto, estas estratégias, tais como a
conscientização da importância do espaço físico da escola e gincanas que
arrecadem fundos para reformas, exigem grande comprometimento de professores, pais e alunos.
Alguns discursos desconsideram as dependências físicas da escola como parte fundamental no processo de ensino. Esses discursos argumentam que
o que é realmente fundamental para o desenvolvimento da educação é a
relação entre “bons” professores e “bons” alunos.
No entanto, talvez seja preciso compreender que a escola é um local de convivência que vai muito além da relação didática entre professores e alunos.
A escola geralmente apresenta-se para a criança e o adolescente como um
espaço de relações onde são estabelecidos os primeiros vínculos sociais externos à família. É um espaço para a construção de relações fundamentais
para a inserção social.
Por isso suas dependências devem inspirar o cuidado, os valores e o respeito.
Deve ficar visualmente explícito, para aqueles que frequentam as dependências físicas da escola, que ali é um lugar importante, limpo, bonito, arejado.
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Fonte: http://www.pmf.sc.gov.br/ebmdonicia/escola.gif

Figura 9.3: O ambiente físico da escola deve ser agradável e bonito.

O ambiente físico da escola nos inspira a respeitá-la ou não. E isso inclui o
respeito aos profissionais da educação. O que estamos querendo dizer é
que, do ponto de vista do aluno, o professor “faz parte da escola e a escola
faz parte do professor”.
Se a escola se mostra como algo concretamente respeitável, o aluno também
tenderá a valorizar mais as relações que se estabelecem dentro desse meio.
Existe um problema recorrente no Brasil quanto à manutenção das estruturas físicas dos prédios públicos. Não existem investimentos de manutenção e
ampliação suficientes para garantir a qualidade de instalações como escolas
e hospitais. Frequentemente nos deparamos com prédios com vários problemas estruturais, sem os recursos necessários para a prática de uma educação
de qualidade.
Dessa forma, a “estética” do ambiente educativo, ou seja, o conjunto de sensações que a escola causa em nossos sentidos, deve ser a melhor possível:
• aos olhos – deve ser organizada e com materiais bem conservados;
• ao nariz – deve ter cheiro de limpeza;
• aos ouvidos – deve ser um ambiente onde prevaleça o diálogo e não
gritos e confusões;
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• ao paladar – possuindo refeições de qualidade.
Talvez você possa estar pensando que ter como objetivo que as escolas públicas tenham este nível de qualidade seja algo muito caro, que não é possível fazer tais investimentos.
Concordamos que não são investimentos baratos, mas também é verdade que
nosso país tem uma das maiores cargas de impostos do mundo, e que, dessa
forma, já pagamos muito caro sem termos escolas devidamente estruturadas.

Fonte: http://www.sejusp.ms.gov.br/ShowPicture.php?id=46270

Figura 9.4: As escolas precisam ser suficientemente estruturadas.

Além do mais, é muito mais caro para o Estado ter uma população com uma
educação de baixa qualidade, do que fazer investimentos maciços nessa área.

Atividade 2
Atende ao Objetivo 2
Pense e responda:
É justo exigir o mesmo interesse e empenho em frequentar a escola por parte de jovens que estudam em escolas limpas, organizadas e confortáveis e de
jovens que estudam em escolas depredadas, sujas e desorganizadas?
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O professor
O professor é também uma peça fundamental dentro do processo educativo. É ele quem deve fazer a mediação entre o mundo que o aluno traz de
seu ambiente social–familiar e o mundo do conhecimento.
A ideia de que o professor deve simplesmente transmitir conhecimento está
muito ultrapassada. O procedimento pedagógico que mais parece oferecer
resultados é aquele que faz com que o aluno possa, por meio daquilo que é
presente em seu dia a dia, enxergar a aplicação dos conhecimentos propostos pela escola.
Dessa forma, o professor deve entrar em diálogo com o aluno e fazer com
que o mundo do conhecimento faça sentido efetivo no seu dia a dia.
O professor deve ser também um educador e estar sensível às necessidades,
potencialidades e limitações de seus alunos para que consiga realizar um
trabalho eficiente.
Educar é uma tarefa muito difícil e exige muito tempo, preparo, dedicação
e estudo.

Fonte: http://www.faetec.rj.gov.br/dad/images/stories/professor.jpg

Figura 9.5: Educar é uma função muito especial.
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Infelizmente, em nosso país não existe uma valorização e nem mesmo um
processo de contínua qualificação para os profissionais da área de educação.
A má remuneração e a falta de prestigio na sociedade contribuem para que
essa classe profissional perca o estímulo e a condição de realizar seu trabalho
com qualidade.
Valorizar o trabalho dos educadores, cobrar e dar condições para que os
mesmos estejam sempre se aperfeiçoando é uma atitude política fundamental para uma educação de qualidade.
É importante notar que quando nos referimos a uma necessária valorização
dos professores, não estamos simplesmente insinuando que os salários da
classe devem ser elevados. É preciso, também, estabelecer parâmetros de
qualidade para que se eleve cada vez mais a capacitação do profissional de
educação e, assim, sua melhor remuneração seja justificada.
A verdade é que existem muitos “maus” professores, assim como “maus”
alunos, porque nosso sistema de educação pública como um todo é ruim.
Valorizar o professor é, sobretudo, criar meios e exigências para que o mesmo agregue valor ao seu trabalho.
Observe a citação retirada dos PCNs:
Além de uma formação inicial consistente, é preciso considerar um investimento educativo contínuo e sistemático
para que o professor se desenvolva como profissional de
educação. O conteúdo e a metodologia para essa formação precisam ser revistos para que haja possibilidade de
melhoria do ensino. A formação não pode ser tratada
como um acúmulo de cursos e técnicas, mas sim como
um processo reflexivo e crítico sobre a prática educativa.
Investir no desenvolvimento profissional dos professores é
também intervir em suas reais condições de trabalho.
Retirado de Introdução aos parâmetros curriculares nacionais
O papel dos professores sempre é fundamental porque a estrutura profissional inteira de nossa sociedade depende dos mesmos. Queremos dizer que
médicos, advogados, políticos, juízes, artistas, engenheiros, policiais e todas
as classes de profissionais são formadas através do trabalho dos professores.
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Mary Gober
Fonte: http://www.sxc.hu/photo/533027

Figura 9.6: Todos os demais profissionais são formados por professores.

Desde o período mais básico de nossa formação, onde somos alfabetizados,
até os níveis mais especializados da pós-graduação, o professor sempre está
presente promovendo a capacitação e o desenvolvimento de todas as áreas.
Logo, se essa classe profissional é desvalorizada e despreparada, a sociedade
terá seus jovens em uma situação de aprendizado sempre deficiente e até
mesmo inviável.
É inadmissível que professores tenham que trabalhar em várias instituições
de ensino simultaneamente para poder garantir uma remuneração digna. O
professor precisa de um tempo suficiente para planejar suas aulas, avaliar a
eficiência de sua própria prática pedagógica e atualizar-se constantemente
através da leitura e do conhecimento de mídias.
A má remuneração do profissional de educação no Brasil chega a níveis absurdos. Assim, não é possível cobrar ou incentivar essa classe profissional a
exercer seu trabalho da melhor maneira possível, com os parâmetros atuais
de remuneração.
Isso sem falar no fato de que muitas pessoas que poderiam ser excelentes
profissionais da área de educação, ao vislumbrarem campos que oferecem
uma remuneração muito melhor, abandonam a área.
A área de educação no Brasil fica dividida em duas partes: uma minoria que
consegue se estabelecer em instituições que fornecem condições dignas e
uma maioria que não pode contar com condições suficientes para promover
uma educação de qualidade.
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Também é inadmissível a postura medíocre de muitos professores em não
buscarem fazer de seu trabalho uma atividade de qualidade. Encontramos
um grande número de professores que não conseguem utilizar computadores, que não entendem, por exemplo, o principal veículo de comunicação
entre os jovens: a internet.
Há muitos professores que não buscam a leitura, a especialização, a informação, que não reformulam seus métodos e planejamentos de aula. Isso sem
falar no descaso que parte da hipótese de que uma vez que o governo não
paga aquilo que deve pagar, muitos professores se prestam a também não
fazer o trabalho que devem fazer.
Este círculo vicioso é muito difícil de evitar porque mesmo aqueles professores que entram na carreira dispostos a fazer o melhor trabalho possível
vão, com o tempo, apresentando desmotivação e até mesmo desgosto pelo
campo de trabalho.
É preciso ter uma resistência muito grande à frustração para manter vivo o
espírito de mudança e transformação dentro da maior parte do sistema público de educação de nosso país.

Slobodan Dimitrov

Paulo Freire
Paulo Freire (1921-1997) é reconhecido
como um dos grandes pensadores da educação no Brasil.
Destacou-se por seu trabalho na área de
educação popular, voltada tanto para a escolarização como para a formação da consciência política.
Por seu empenho em ensinar aos mais pobres, Paulo Freire tornouse uma inspiração para gerações de professores, especialmente na
América Latina e na África. Pelo mesmo motivo, sofreu a perseguição do regime militar no Brasil (1964-1985), sendo preso e forçado
a se manter fora do país.
Dentre suas principais obras podemos citar: Pedagogia do oprimido, Pedagogia da autonomia, Pedagogia da esperança e Política
e educação.

Aula 9 | Educação e cidadania

181

e-Tec Brasil

Um último aspecto que é necessário apontar quanto ao trabalho do professor é aquele que se refere à vocação.
Raramente se discute a questão do profissional ter que possuir vocação para
este trabalho. Na verdade, qualquer área de trabalho exige que seus bons
profissionais tenham vocação.
A desvalorização com a educação faz pensar que qualquer pessoa pode ser
professor, que não existem qualidades específicas para alguém que queira
ser professor.
Médicos que não podem ver sangue não podem ser cirurgiões, gerentes
bancários desorganizados não serão bons gerentes, e professores, assim
como qualquer outro tipo de profissional, precisam ter qualidades, inclinações e dedicações específicas.
Não é qualquer pessoa que pode ser professor, assim como não é qualquer
pessoa que pode dirigir ou montar um espetáculo de teatro.
Professores precisam:
• gostar de leitura;
• gostar de lidar com pessoas;
• falar e escrever bem;
• tolerar a diferença de opiniões;
• ter uma capacidade de liderança suficiente;
• ter sensibilidade para perceber qual a melhor linguagem a ser usada e
qual a melhor maneira de apresentar um conteúdo;
• ter o talento de conseguir fazer o intermédio entre o mundo do conhecimento teórico e a vida dos alunos.
Em resumo, ser professor é uma profissão que, para ser bem executada, exige talento e muitas capacitações. Tais capacitações, bem como a exigência
do talento, tornam-se cada vez mais difíceis enquanto as políticas públicas
não fazem da educação uma prioridade de fato.
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Conheça o filme...

Sessão pipoca!
O filme Sociedade dos poetas mortos mostra de maneira emocionante e poética o papel que o professor pode exercer no desenvolvimento dos jovens.
O filme é fundamental para a compreensão do que pode e deve
ser o comprometimento com a educação por parte de professores
e expressa o talento necessário para lidar com o processo de educação do ser humano.

Atividade 3
Atende ao Objetivo 3
Leia atentamente e responda:
O ex-presidente da República Fernando Henrique Cardoso, intelectual e professor durante maior parte de sua vida, deu a seguinte declaração:
“Se a pessoa não consegue produzir, coitado, vai ser professor. Então fica a
angústia: se ele vai ter um nome na praça ou se ele vai dar aula a vida inteira
e repetir o que os outros fazem.”
(Retirado de http://www1.folha.uol.com.br/folha/educacao/ult305u7188.shtml )
a) Esta concepção de “ser professor” apresentada por Fernando Henrique
Cardoso expressa justiça com relação ao papel do professor em uma
sociedade?

Aula 9 | Educação e cidadania

183

e-Tec Brasil

b) O exemplo de professor que pode fazer parte do processo de transformação de uma nação é o de um simples repetidor? Explique.

Política e educação
Muito se pergunta a respeito de qual seria o motivo pelo qual os políticos
não dão a atenção necessária à questão da educação em nosso país, visto
que se trata de uma área de investimento fundamental.
É preciso esclarecer que educação, segurança e saúde são investimentos estruturais de uma sociedade.
Isso significa dizer que é preciso investir muito durante muito tempo para
que os resultados comecem a aparecer.
Um investimento contínuo em educação tende a fornecer os resultados a
partir de vinte anos, ou seja, a partir da primeira geração de jovens inseridos
em um sistema de educação de qualidade. Não é possível transformar o panorama da educação em curto prazo.
Há um problema político em democracias relativamente jovens como a do
Brasil: setores estruturais como educação, segurança e saúde necessitam de
grandes investimentos. Infelizmente esses investimentos só vão mostrar resultados expressivos em médio e longo prazos. E isso é um problema, pois
nossa consciência política ainda não permite a valorização de medidas não
imediatistas.
Ou seja, de certa forma nosso povo ainda não compreende que não há
como “salvar” o país com a eleição de um determinado político ou grupo
político.
Aquilo de que nosso país mais necessita é o investimento em setores estruturais, setores responsáveis pelas garantias fundamentais que um Estado
tem de fornecer aos seus cidadãos (saúde, educação, segurança). E nenhum
presidente ou grupo político pode garantir que vai efetuar sozinho essa estruturação.
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Para se ter uma ideia do que estamos falando, o presidente da República Luís
Inácio Lula da Silva pretendia, em seu primeiro mandato, erradicar a fome no
Brasil através do projeto Fome Zero.
Houve grande avanço na diminuição da pobreza extrema nos últimos sete
anos de governo. No entanto, a fome ainda é uma realidade em muitas
regiões de nosso país. Isso levando em conta que o Brasil é um dos maiores
produtores de alimentos do mundo e, segundo o Banco Mundial, uma das
10 maiores economias. Como já dissemos, problemas estruturais não são
resolvidos rapidamente.

Fonte: http://www.fomezero.gov.br/imagens/imagens-noticias/arquivo-1/socorro_vitimas_nordete__cestas_fome_zero

Figura 9.7: “Cestas” alimentares do projeto Fome Zero.

Dessa forma, um plano político que vise transformar de fato a questão da
educação no Brasil tem que apresentar uma projeção de investimentos e
medidas de quase duas décadas de duração. Ocorre que planejamentos dessa natureza não ganham eleições, simplesmente porque a maior parte das
pessoas pensa que a situação pode ser resolvida rapidamente.
Os políticos que levam a sério estas questões estruturais tendem a perder
votos porque o que nosso povo quer ouvir, mesmo que seja impossível, é a
promessa de que em quatro anos de governo ocorrerão revoluções sociais.
As transformações sociais nunca são rápidas porque envolvem muitos aspectos. Envolvem a construção de estruturas, expansão de condições e, sobretudo, grandes e contínuos investimentos em educação.

Aula 9 | Educação e cidadania

185

e-Tec Brasil

Mas então você pode estar se perguntando: o que eu posso fazer a respeito
dessa situação? Como pressionar politicamente meus representantes a investir em questões estruturais como a educação de uma maneira efetiva?
Estaremos contribuindo para que, a médio e longo prazos, a educação no
Brasil alcance níveis satisfatórios quando:
• rejeitarmos discursos políticos que tratem as mudanças fundamentais necessárias à nossa sociedade como ações rápidas e fáceis;
• não nos deixarmos enganar por “salvadores da pátria” que prometem
resolver tudo muito rapidamente;
• depositarmos nosso voto naqueles políticos que demonstram planos de
governo que tratem as questões fundamentais da estrutura social com
seriedade e realidade.
É importante admitir que é necessário um empenho contínuo entre a alternância de governos para que investimentos estruturais continuem sendo realizados de maneira maciça, independentemente de divergências políticas.

Atividade 4
Atende ao Objetivo 4
A alternância de poder entre políticos ocorre no Brasil de quatro em quatro
anos.
Baseando-se nesta afirmação e no que foi visto nesta última seção da aula,
responda:
É necessário que os partidos políticos entrem em acordo para desenvolver um
plano estrutural comum que envolva educação, segurança e saúde? Por quê?
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Conclusão
A educação é o caminho principal por onde deve correr o desenvolvimento
de uma nação. Todos os esforços e investimentos que forem feitos na estrutura social precisam ser prescindidos do investimento em educação.
Nosso país tem um longo caminho a percorrer nesse sentido, visto que não
se verificou, ainda, um investimento contínuo, maciço e suficientemente eficiente nessa área.
É necessário que as várias lideranças políticas sigam um plano unificado para
o desenvolvimento da educação.

guillermo ossa

Esse setor não pode ser palco de disputas políticas, visto que a sociedade,
independentemente das divergências políticas de seus integrantes, só tem a
ganhar com investimentos em áreas estruturais como a educação.

Fonte: www.sxc.hu/photo/1182266 -

Figura 9.8: A educação é o caminho principal para o desenvolvimento de uma nação.

A tomada de postura para a mudança no panorama da educação deve ser
assumida:
• pelo governo, enquanto investidor e regulador dos níveis de qualidade;
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• pelos profissionais da área de educação, enquanto multiplicadores e intermediadores das relações ligadas ao saber;
• pela família, enquanto primeiro momento de convívio social que a criança encontra e onde ela deve ser incentivada a estudar, estando cuidada
e protegida.

Resumo
• A educação é a grande prioridade para o desenvolvimento de qualquer
nação.
• É fundamental que a educação se desenvolva quantitativamente e qualitativamente.
• O Brasil possui índices insatisfatórios de qualidade quanto à educação
básica, ou seja, fundamental e média.
• A família é a primeira responsável direta por educar a criança, por incentivá-la à valorização da escola como local fundamental para o crescimento
do saber.
• O primeiro contato social da criança é a família; posteriormente, a escola.
Se o contato com a família é agradável e harmônico, a criança tende a
ter bons resultados na escola. Se o contato é traumático, a criança tende
a manifestar comportamento violento e desinteressado.
• Aprender é estar aberto à diferença e a criança aprende a gostar ou a
detestar a diferença ainda dentro do núcleo familiar.
• Os conteúdos positivos oferecidos na escola têm que ser afirmados na
família para que possam ser incorporados pelos jovens.
• O Estado é o grande responsável por fornecer às famílias as condições
suficientes para que as mesmas possam se manter com dignidade.
• Programas assistenciais, como o Bolsa Família, devem ser encarados
como medidas emergenciais, e não como soluções definitivas.
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• A estrutura física da escola deve ser adequada, limpa, organizada, agradável. A escola deve contar com os recursos físicos suficientes para se configurar como um lugar interessante, um lugar que agrade aos sentidos.
• Antes de ser um espaço pedagógico, a escola é um espaço de convivência. Se a convivência for boa, as atividades pedagógicas tendem a ser
eficientes. Do contrário, tendem a não ser.
• O ambiente físico da escola deve inspirar o respeito, que inevitavelmente
irá se estender aos profissionais da educação.
• Pagamos muito caro ao Estado para não termos escolas suficientemente
estruturadas.
• O professor é fundamental no processo de desenvolvimento do conhecimento do aluno. É ele quem faz a mediação entre o mundo do conhecimento científico, acadêmico e o mundo dos conhecimentos que o aluno traz de
seu convívio social.
• O conhecimento precisa fazer sentido para a vida do aluno e, por isso,
o professor deve ser também um educador. Deve ser sensível ao desenvolvimento e às potencialidades de cada aluno para fazer despertar nos
mesmos o interesse pelo conhecimento.
• Em nosso país os professores são desvalorizados. É uma profissão que geralmente é mal remunerada, além de contar com pouco prestígio social.
• É preciso capacitar e valorizar continuamente o professor, pois todos os
demais profissionais são formados por meio do trabalho dos professores.
Quanto mais competentes e dedicados forem os profissionais de educação de um país, mais tendem a surgir na sociedade profissionais melhores, mais bem preparados.
• É tanto uma responsabilidade do Estado remunerar melhor os profissionais da educação quanto é uma obrigação desses profissionais fazerem
o melhor trabalho possível, mesmo frente às más condições de trabalho.
No entanto, o círculo vicioso da má remuneração que gera o péssimo
trabalho torna-se quase inevitável. Isso acontece porque vai ocorrendo
um acúmulo de frustrações, o que acaba desmotivando o profissional.
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• Para ser um profissional da educação é necessário ter vocação, da mesma
forma que para exercer bem qualquer outra profissão. Nem todos são
aptos a ser professores, assim como nem todos são aptos a ser médicos
ou advogados.
• A educação é uma parte estrutural da sociedade. Isso significa dizer, dentre outras coisas, que necessita de muito investimento para apresentar
resultados a médio e longo prazos.
• Ainda temos uma consciência política imediatista que não nos permite
avaliar bem os lentos processos de investimentos em áreas estruturais da
sociedade (educação, segurança, saúde).

Informações sobre a próxima aula
Na próxima aula, falaremos sobre outro problema estrutural de nosso país:
a segurança pública. Avaliaremos mais atentamente os motivos dos altos
níveis de violência e injustiça verificados no Brasil. Até lá!

Respostas das atividades
Atividade 1
Qual é a grande dificuldade que a escola encontra se não puder contar com
a família do aluno no processo educacional?
A escola precisa que os conteúdos, relações e normas apresentadas pela
mesma sejam afirmadas e reforçadas dentro do ambiente familiar. Torna-se
tarefa muito difícil, e até mesmo impossível, educar o jovem por meio da escola se no seu ambiente familiar ele não encontrar um discurso que valorize
a importância da escola.
Atividade 2
É justo exigir o mesmo interesse e empenho em frequentar a escola por parte de jovens que estudam em escolas limpas, organizadas e confortáveis e de
jovens que estudam em escolas depredadas, sujas e desorganizadas?
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Não é justo porque o espaço físico da escola influencia muito no interesse
do aluno pela mesma. Isso porque a escola, antes de ser um local de ensino,
é um local de convívio e todos nós tendemos a conviver melhor uns com os
outros em espaços agradáveis, arejados, bonitos e limpos. Se o convívio é
bom, as práticas pedagógicas tendem a ser eficientes.
Atividade 3
a) Esta concepção de “ser professor” apresentada por Fernando Henrique
Cardoso expressa justiça com relação ao papel do professor em uma
sociedade?
A concepção apresentada por Fernando Henrique Cardoso não expressa
nem justiça nem respeito ao professor, porque aponta a profissão como sendo o lugar para aqueles que fracassaram na vida. É como se o profissional
da educação ocupasse seu cargo como um consolo por não ter conseguido algo melhor. Na verdade, o profissional de educação tem uma função
fundamental na sociedade que, de maneira alguma, pode ser reduzida ao
segundo plano.
b) O exemplo de professor que pode fazer parte do processo de transformação de uma nação é o de um simples repetidor? Explique.
Somente professores descompromissados entendem que o seu papel é repetir o que outros descobriram. O professor que faz diferença em uma sociedade não é o “repetidor”, mas, antes, aquele que consegue apresentar ao
aluno a riqueza e a beleza do conhecimento. Repetir não é educar. Educar é
fazer com que aquilo que está em um conjunto de livros e teorias faça algum
sentido para a vida.
Esse trabalho verdadeiramente legítimo do professor educador é, muitas vezes, o que inspira jovens talentosos a seguirem carreiras brilhantes e fazerem
novas descobertas.
Atividade 4
Sim, é fundamental que haja um plano comum entre os partidos políticos
para investimentos estruturais de médio e longo prazos, como educação,
saúde e segurança. Os investimentos para essas áreas não devem ser palco
para disputas políticas porque são áreas indiscutíveis de interesse e necessidade coletivas.
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