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RESUMO 

 

O presente artigo teve como objetivo procurar compreender as razões que levam a 
escola a não despertar o interesse dos educandos pela educação, tendo como ponto de 
partida a análise das políticas públicas educacionais. Estar na escola é visivelmente 
aproveitado pelos educandos, onde se pudessem passariam o dia todo usufruindo das 
benesses que tem hoje a escola pública, mas quando se trata de estudar, de frequentar 
a sala de aula para obter conhecimentos, instrução temos o problema propriamente 
dito. Para aprofundamento do tema e discussão referente ao que aqui está proposto, 
faremos uma revisão bibliográfica sobre o assunto abordado, fundamentado em autores 
como Sérgio Godinho Oliveira, Frigotto,Gadotti, Klein, Paulo Freire, Darcy Ribeiro e 
outros, que por meio de suas reflexões nos põe a pensar e refletir sobre o papel social, 
moral e ético da escola na transformação do indivíduo e da sociedade. Esses autores 
estarão norteando este trabalho e revelarão através de teorias aplicadas à educação 
aquilo que já sabemos, mas que muitas vezes levamos certo tempo para assimilar e 
que essas reflexões se fazem necessário uma vez que é papel da escola estabelecer 
este vínculo de afetividade para que possamos desempenhar bem as nossas funções. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Escola. Educação. Reflexões 

ABSTRACT 

 

This article aims to try to understand the reasons why the school did not arouse the 
interest of students by education, taking as its starting point the analysis of educational 
policies. Being in school is visibly enjoyed by the students, where they could spend the 
whole day enjoying the largesse that has today's public school, but when it comes to 
studying, attending class to gain knowledge, we have the problem statement itself. For 
further discussion of the topic and related to what is proposed here, we make a review 
on the subject matter, based on authors like Sérgio Godinho Oliveira, Frigotto,Gadotti, 
Klein, Paulo Freire, Darcy Ribeiro and others, who through their reflections puts us to 
think and reflect on the role of social, moral and ethical school in the transformation of 
the individual and society. These authors are guiding this work and reveal through 
theories applied to education what we already know, but they often take some time to 
assimilate and that these reflections are warranted since it is the school's role to 
establish this bond of affection that we may play our roles well. 
 
KEYWORDS: School. Education. reflections 
 

 

 

 



  

1. INTRODUÇÃO 

  

 

        Nos confrontamos com alguns problemas, conflitos que muitas vezes não 

sabemos como resolver e o trabalho do professor torna-se árduo, desmotivador e 

acabamos por nos sentirmos desestimulados, em total estado de letargia. O segredo 

para não abatermos e desistirmos está no fato de vermos na nossa profissão algo que 

é de grande importância para a melhoria e transformação do mundo em que vivemos.  

      Este artigo foi realizado na vontade de vermos nossas escolas com qualidade, 

possuidora de jovens melhores ajustado e de educadores animados para o exercício de 

educar com entusiasmo e, mesmo lutando, consigam superar as dificuldades e os 

males existentes na educação. 

       A arte de ser professor é uma das mais difíceis, principalmente quando se tem em 

mente o desejo de construir nas pessoas atos de civilidade e ética partindo do 

compromisso que temos com os educandos e tudo que advém de seus dilemas 

existenciais e comportamentais que de uma forma tão contundente interfere na escola e 

no nosso trabalho enquanto educador. A escola é uma casa de todos, ou seja, é um 

lugar de enormes diferenças, mas que aos poucos a convivência, a espécie humana se 

descobre e se aconchega. 

       Muito se tem feito e discutido dentro e fora da escola sobre as dificuldades que 

enfrentamos, não estamos falando somente da repetência e evasão, mas das mazelas 

sociais que nossos educandos enfrentam e que infelizmente a escola, por não estar 

alheia ao que acontece, acaba sendo alvo de tudo isso e tendo que pagar o ônus, sem 

ter muitas vezes a ajuda de profissionais que lidam com essas mazelas sociais e que 

saberiam o que fazer para ajudar aos nossos educandos.  

       Em nossas escolas são aplicadas diferentes metodologias que visam à melhoria na 

qualidade de nosso ensino-aprendizagem, pois não podemos pensar na escola pública 

como um espaço limitado de conhecimentos, temos pois, que pensar que nossos 

alunos são capazes de aprender e para isso se faz necessário a aplicação das novas 

tecnologias, de projetos inovadores, trazer as famílias para dentro de nossas escolas 

não apenas em épocas de reuniões, mas fazendo com que esse espaço de construção 
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do saber seja também um espaço de conquistas de novas e infinitas esperanças. 

Diante do exposto temos os seguintes questionamentos: 

 “Ao optarmos por esse tema: ‘‘ Políticas de apoio: à permanência do aluno 

na escola” queremos de alguma maneira compreender qual o nosso papel como 

educadores neste novo processo? 

  Como queremos formar cidadãos atuantes que sejam capazes    diante 

de cada situação, levantar alternativas de saídas coerentes, humanas, cidadãos 

críticos? 

 Quais projetos deverão ser prioritários para a politica de apoio e 

permanência  do aluno na escola de hoje? 

 Versar sobre esse tema, portanto, não é uma tarefa muito fácil, principalmente 

porque se acredita que a partir de pesquisas bibliográficas realizadas em torno do tema 

muitas possíveis soluções surgirão, mas sabemos que não é bem assim, pois se 

houvesse fórmula mágica para os problemas que vivemos na educação, esta não 

estaria a tanto tempo sendo alvo de tantas críticas e tantos investimentos em busca de 

sua melhoria.  

 Como ressalta Oliveira (1997, p. 134) “Há escolas e professores que ainda 

insistem em achar que educar é transmitir informação, praticando uma pedagogia feita 

para um mundo que já não existe”.  Tal pensamento transforma a escola em um lugar 

de difícil acesso, onde se aprendem conceitos, cálculos matemáticos, aprendem sobre 

leis da física, química, mas não estamos conseguindo formar no educando a 

consciência de que aqui também se vive momentos de prazer e de muitas outras 

conquistas. 

 Buscamos como objetivo principal: a)    Compreender os problemas que afligem 

a escola e questionar as políticas públicas quanto ao incentivo que elas prestam 

verdadeiramente à educação; b) Identificar o sucesso escolar como produto da ação 

pedagógica conjunta e o fracasso escolar como produto de outras instâncias que não a 

escola e a sala de aula; c) Atender as necessidades do educando através de projetos 

interdisciplinares realizados . 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO  

 

 A educação é direito de todos e visa ao preparo da pessoa para o exercício da 

cidadania. Observamos que o constituinte dá uma definição política de educação: é um 

direito de todos e um dever do Estado e da família. Todos, sem distinção, têm direito à 

educação. Mas qual educação?  

 Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96, em seu 

artigo 1º, “A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida 

familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos 

movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais”. 

Podemos considerar dessa forma, a dimensão abrangente do fenômeno educativo. A 

educação, então, não é somente aquela que acontece na escola em salas de aula, mas 

ultrapassa os muros das instituições de ensino sistematizadas e formais.  

 No artigo 205 da Constituição, encontram-se os objetivos da educação nacional. 

Sendo primeiro, o pleno desenvolvimento da pessoa – saber ser; segundo, seu preparo 

para o exercício da cidadania – saber conviver, e terceiro, sua qualificação para o 

trabalho – saber fazer. Portanto, desenvolvimento, cidadania e trabalho, são palavras 

centrais no campo das finalidades educacionais(Revista Nova Escola , junho de 2008 p. 

106). 

 A discussão sobre o fracasso escolar tem sido objeto de várias análises, 

pesquisas, proposições nos sistemas de ensino. Trata-se de uma temática bastante 

complexa que não se resume a uma única dimensão e não possui um único culpado. 

Vários estudos destacam a importância das reformas da educação implementadas na 

escola, sobretudo a partir da década de 1990, para o processo de busca de alternativas 

e melhoria dos indicadores da educação básica. 

 Paro ( 1990 ), ao abordar as teorias que buscam explicar o fracasso escolar 

destaca que estas análises, quase sempre, associam esse processo aos alunos. 

Buscando compreender a temática a partir dos seus nexos constitutivos, o autor é 

enfático ao ratificar a complexidade do fracasso escolar na medida em que envolve as 

dimensões políticas, históricas, sócio econômicas, ideológicas e institucionais, bem 
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como dimensões pedagógicas em estreita articulação com as concepções que 

caracterizam os processos e as dinâmicas em que se  efetivam as práticas escolares.  

 Nessa perspectiva, a busca da superação do fracasso escolar se articula a 

processos mais amplos do que a dinâmica intra escolar sem negligenciar, nesse 

percurso, a real importância do papel da escola nos processos de desenvolvimento e 

aprendizagem dos estudantes. 

 Assim, é fundamental não perder de vista que o processo ensino-aprendizagem 

é mediado pelo contexto sociocultural, pelas condições em que se efetivam a 

aprendizagem e o desenvolvimento, pelos processos organizacionais e, 

consequentemente, pela dinâmica em que se constrói o Projeto Político Pedagógico. 

 A educação, segundo a Constituição Federal do Brasil de 1984, constitui um 

direito social, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 

da cidadania. Questiono essa palavra tão usada por governantes, políticos de uma 

maneira geral: cidadania. O que significa cidadania para um jovem que adentra no 

mundo das drogas e “emburrece” a sua busca por um mundo mais digno, mais seu. O 

que determina a cidadania se mesmo com os programas sociais do Governo Federal 

muitos de nossos alunos precisam da merenda escolar para comer um pedaço de carne, 

um feijão bem temperado, uma sopa bem suculenta. 

 A Constituição de 1988 estabelece a base da organização educacional do País 

ao firmar direitos e deveres, delimitar competências e atribuições, regulares o 

financiamento e definir princípios como: pluralismo, liberdade e gestão democrática. O 

Governo Federal tem como prioridade de suas políticas e gestão a garantia do 

envolvimento e da participação da sociedade civil na formulação, implementação das 

ações e programas voltados para a universalização da educação básica como também 

a melhoria da educação nos diferentes níveis e modalidades. Tudo isso é muito bonito, 

mas quando participamos do processo temos a clareza que as coisas não funcionam 

bem assim, temos pais, alunos sociedade que estão acostumados a serem 

comandados, estão habituados a viver muitas vezes às margens de todo o processo e 

é muito difícil, porém não impossível mudar essas estatísticas 
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 Todas essas questões se articulam às condições objetivas da população, em um 

país historicamente demarcado por forte desigualdade social, que se caracteriza pela 

apresentação de indicadores sociais preocupantes e, que nesse sentido, carece de 

amplas políticas públicas incluindo, nesse processo, a garantia de otimização nas 

políticas de acesso, permanência e gestão com qualidade social na educação básica. 

 No que tange ao ensino médio, por exemplo, o maior agrupamento de alunos 

está no sistema estadual de ensino, de acordo com os dados do Censo Escolar 

apresentados em 2004, 85% das matrículas do Ensino Médio corresponde a rede 

estadual e a rede privada por 12.12%. Na educação de jovens e adultos, embora a 

diferença entre as redes seja menor, a esfera estadual detém 57.90% do alunado e a 

municipal 36.60%. ( Educação no Brasil Portal Brasil). Não compreendemos por que o 

estado passa a responsabilidade para o município do Ensino Fundamental I e II quando 

este não consegue atender nem mesmo a Educação infantil e alfabetização. Faz-se 

necessário principalmente nas cidades do interior a criação de creches e mais escolas 

municipais darem-lhes condições humanas de funcionamento, oferecer o mínimo 

exigido para que esse aluno aprenda, ao invés de transferir responsabilidade é 

necessário unir esforços para que a educação mude a sua cara e transforme vidas.  

 Aliado à análise dos indicadores estatísticos é fundamental apreender a lógica de 

funcionamento e gestão das políticas, dos sistemas e das unidades escolares 

destacando-se, nesse processo, o projeto pedagógico, a dinâmica de avaliação e os 

processos de participação e sua relação com a melhoria das condições objetivas e, 

consequentemente, das ações em prol do sucesso escolar dos estudantes. Nessa ótica, 

mais importante do que identificar os indicadores educacionais, em sua aparência 

imediata, é analisá-los à luz das condições culturais, econômicas e sociais e sua 

relação e/ou articulação com as políticas educacionais, programas e ações 

implementadas pelos sistemas de ensino. 

 Nesse sentido, as discussões e proposições frente às evidências de fracasso 

escolar implicam em considerar as diversas causas de sua produção como elementos 

analíticos importantes à proposição de alternativas políticas e pedagógicas. Ou seja, 

pensar alternativas pedagógicas para a superação do fracasso escolar deve envolver a 

compreensão dos processos de regulação, gestão e financiamento da escola e dos 
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processos a ela inerentes. Nessa perspectiva, passa pela discussão dos processos de 

autonomia da escola, dos processos formativos e da dinâmica curricular, da otimização 

do tempo, da garantia de participação aos diversos segmentos, da garantia de 

formação, profissionalização docente, entre outros.  

 Os autores Duarte (2006), Frigotto (1999), Klein (2003), Paro ( 2002) Libâneo 

(2006), Gadotti (1997) dialogam entre si sobre qual é o papel da escola na atual 

conjuntura e como ela deve ser vista pela sociedade. Esses autores se afirmam no 

discurso de que a escola precisa ser olhada em uma perspectiva de transformação, 

dentro de um contexto no qual as políticas públicas devem proporcionar à população a 

apropriação do saber sistematizado, de forma mais ampla, com bons resultados e no 

menor tempo possível.  

 Contudo, uma escola que garanta a todos os indivíduos o domínio do 

conhecimento produzido historicamente, e socialmente acumulado (Paro,  2002), e de 

forma que reúnam ao mesmo tempo, a capacidade técnica e a opção política na 

direção dos interesses da classe trabalhadora (FRIGOTTO,1999).   

 Segundo Libâneo (2006, p 35), 

acrescenta que a escola é o lugar onde se constrói o conhecimento e 
onde se desenvolve o fortalecimento da subjetividade. Isto é, o lugar da 
formação de conceitos e do desenvolvimento das competências do 
pensar e do agir. O autor enfatiza, ainda, que é preciso dar atenção aos 
aspectos afetivos e comportamentais do desenvolvimento individual do 
aluno.  

  O princípio de que a educação é dever do Estado, não implica no imobilismo da 

população e de cada indivíduo: a educação é também dever de todos, pais, alunos, 

comunidade. Com essa mobilização da população em defesa do ensino público, é 

possível pressionar ainda mais o Estado para que cumpra o seu dever de garantir a 

educação pública, gratuita e de bom nível para toda a população. 

 Novamente, o tema é alvo de especulação política, onde uma necessidade para 

a viabilização do desenvolvimento do país se resume em promessas miraculosas de 

campanha.  

 Nesse aspecto Darcy Ribeiro em seu texto publicado como prólogo da Revista 

“carta:falas, reflexões memórias” (1995 , p.17 ),  Educação e a Política,  afirma que, “A 

rica direita brasileira, desde sempre no poder, sempre soube dar, aqui ou lá fora, a 
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melhor educação a seus filhos. Aos pobres dava a caridade educativa mais barata que 

pudesse indiferente à sua qualidade (...). (RIBEIRO, 1995, p.2)”  

 É fato, que para conseguirmos alcançar a solução de diversos problemas 

enfrentados em nosso país, é necessário que se façam investimentos reais no processo 

educacional, mas a situação é muito mais complexa do que se pensa, pois não se 

implanta uma política de educação investindo somente em ensino superior, sendo que 

a realidade que mais afeta o país nesse sentido está na qualidade do ensino 

dispensado ainda no processo de escolarização básico, e em quantos alunos concluem 

esse ensino. 

 Assim, embora a redefinição de políticas de financiamento e alocação de 

recursos para a educação brasileira seja urgente e necessária, é preciso pensar de 

forma articulada num conjunto de indicadores que permita configurar uma escola e um 

ensino de qualidade numa perspectiva que abranja insumos, clima e cultura 

organizacional e avaliação. Ou seja, é preciso pensar numa política de melhoria da 

qualidade de ensino que articule insumos e processos (OLIVEIRA & ARAÚJO, 2005:20).  

 A baixa qualidade de nossa educação pode ser observada sob diversos aspectos, 

onde o principal personagem é o aluno, que vive a margem da discriminação social por 

depender de uma escola pública que não satisfaz a necessidade de escolarização para 

sua inserção de forma igualitária na sociedade, que cada dia tem se tornado mais 

competitiva. A realidade das instituições públicas de ensino é assustadora, visto que, 

em muitas instituições nem profissionais preparados para professarem o ensino 

possuem, e quando os tem não valorizam nem o tempo que é dispensado para o 

exercício de sua profissão, quanto mais a qualidade daquilo que ensinam. Salários 

baixos, conteúdos retrógrados, falta de infraestrutura, são algumas das dificuldades 

enfrentadas pela educação brasileira, e que entra governo e sai governo continua no 

mesmo patamar de desenvolvimento. Simplesmente acabar com o analfabetismo não 

resolve o problema, pois visão crítica de mundo não se adquire assinando o nome ou 

fazendo contas, se desenvolve através de discussões mais maduras sobre a realidade 

que acontece a sua volta, mas penso que o problema está justamente no medo da 

conscientização.  
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Diante disso, cabe uma discussão sobre o atual padrão de atendimento 
no ensino brasileiro, bem como uma reflexão sobre alguns aspectos do 
padrão de qualidade que almejamos para assegurar o direito à 
educação não apenas do ponto de vista do acesso (OLIVEIRA & 
ARAÚJO, 2005:17).  

 Diante da realidade que nossa sociedade vive e dos resultados que estamos 

colhendo em nosso dia a dia, é evidente que a educação tão discutida não está sendo 

tão priorizada, pois a cada dia estamos perdendo ainda mais nossos valores morais, o 

que pode ser observado por tantos escândalos políticos, que também estão sendo 

vivenciado por nossos jovens, investir em educação é muito mais do que abrir vagas, é 

ter responsabilidade com a formação de um novo cidadão que integrará o processo 

social, e será o principal personagem na busca pelo desenvolvimento e transformação 

da realidade vergonhosa que nosso país tem vivido, e esse investimento só trará frutos 

se for feito a partir da semente, ou seja, a educação é um todo, e só alcançará sua 

finalidade se valorizada em sua totalidade.  

 Sobre esse assunto, Paulo Freire enfatiza bem a verdadeira condição da 

escolarização democrática vivida pela sociedade atual, onde afirma que, “Um desses 

sonhos para que lutar, sonho possível, mas cuja concretização demanda coerência, 

valor, tenacidade, senso de justiça, força para brigar, de todas e de todos os que a ele 

se entreguem, é o sonho por um mundo menos feio, em que as desigualdades 

diminuam em que as discriminações de raça, de sexo, de classe sejam sinais de 

vergonha e não de afirmação orgulhosa ou de lamentação puramente cavilosa. “No 

fundo, é um sonho sem cuja realização a democracia de que tanto falamos, sobretudo 

hoje, é uma farsa”. (FREIRE, 2001, p.10). 

 É um sonho, mas precisamos resgatar a esperança de uma escola diferente, 

onde todos possam viver de fato uma educação digna, de qualidade onde  possam 

aprender de verdade sem fazer de conta. 

 Por isso as políticas públicas, no seu processo de estruturação, devem seguir um 

roteiro claro de prioridades, princípios, objetivos, normas e diretrizes delineadas nas 

normas constitucionais. Esses esforços buscam suprir as necessidades da sociedade 

em termos de distribuição de renda, dos bens e serviços sociais no âmbito federal, 
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estadual e municipal e na preocupação em debater o tema da educação no contexto 

das políticas públicas contemporâneas de inclusão social exigindo que a análise seja 

orientada para as questões relacionadas às mudanças nos conceitos e na forma de 

implantação das políticas educacionais que vêm sendo definidas para o país. 
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3. .METODOLOGIA E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

 Na fase inicial do estudo e desenvolvimento de investigação foi realizado   a 

pesquisa bibliográfica com o intuito de saber: Saber se alguém já publicou as respostas 

às questões propostas  de questionamentos e decidir se  é interessante repetir a 

investigação com os mesmos objetivos; saber quais os métodos utilizados em 

investigações similares e averiguar o melhor para ser aplicado; enquadrar o nosso 

estudo em um modelo de casualidade, diferenciando a variável resposta e as variáveis 

interferentes, facilitando assim, a identificação dos meios para controlá-las logo no inicio, 

não deixando que estas confundam nosso resultado. 

 Sendo assim, uma boa definição do que seria a pesquisa bibliográfica é  um 

apanhado geral sobre os principais trabalhos já realizados, revestidos de importância, 

por serem capazes de fornecer dados atuais e relevantes relacionados com o tema. O 

estudo da literatura pertinente pode ajudar a planificação do trabalho, evitar duplicações 

e certos erros, e representa uma fonte indispensável de informações, podendo até 

orientar as indagações. Ela constitui uma excelente técnica para fornecer ao 

pesquisador a bagagem teórica, de conhecimento, e o treinamento cientifico que 

habilitam a produção de trabalhos originais e pertinentes. 

 A consulta de fontes consiste: na identificação das fontes documentais tais como: 

A evasão escolar e as políticas de apoio à permanência do aluno na escola de 

Francisco Wagner Lima Costa que pode ser encontrado no link 

http://www.trabalhosfeitos.com/ensaios/a-Evas%C3%A3o-Escolar-e-

AsPol%C3%ADticas/636098.html , elaboração de políticas e estratégias para a 

prevenção do fracasso escolar de Luiz Fernandes Dourado que pode ser encontrado no 

link (http://www.unifia.edu.br/projetoRevista/artigos/educacao/20121/acesso_escola.pdf ) 

e Políticas educacionais e o acesso e permanência na educação de jovens e adultos de 

Romilda Teodora que pode ser encontrado no link 

http://www.ucs.br/etc/conferencias/index.php/anpedsul/9anpedsul/paper/viewFile/1685/7

09 , na analise das fontes e no levantamento de informações (reconhecimento das 

ideias que dão conteúdo semântico ao documento). 
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 Foram selecionados 03 artigos  específicos sobre Políticas de apoio: à 

permanência do aluno na escola e leitura de livros que me foram emprestados por 

amigos. 

 A leitura foi de forma sistemática acompanhada de técnicas de armazenamento, 

a exemplo, o fichamento. Essa técnica de leitura constitui os arquivos específicos para 

auxiliar na pesquisa sobre o assunto do projeto de pesquisa. As fichas de palavras-

chave podem ser de citação/transcrição, onde se extraem trechos citados ou transcritos 

na fonte documental, colocando a página ou podem ser ficha-resumo, nas quais se 

resume o conteúdo da fonte documental pesquisada. 

 Na leitura e análise das publicações buscamos as convergências e contradições, 

sendo que ao organizarmos os dados destacaram-se dois tópicos principais - políticas 

de apoio e a permanência do aluno na escola. 

 A discussão sobre o fracasso e permanência escolar tem sido objeto de várias 

análises, pesquisas, proposições nos sistemas de ensino. Trata-se de uma temática 

bastante complexa que não se resume a uma única dimensão e não possui um único 

culpado. Nessa direção, buscar alternativas para a compreensão e superação do 

fracasso e permanência escolar implica em apreender tal processo em seus múltiplos 

aspectos envolvendo, portanto as dimensões histórica, cognitiva, social, afetiva e 

cultural. Vários estudos destacam a importância das reformas da educação 

implementadas na escola, sobretudo a partir da década de 90, para o processo de 

busca de alternativas e melhoria dos indicadores da educação básica. 
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4. CONSIDERAÇÔES FINAIS 

 

 

Faz-se necessário encontrar a causa raiz de todos os problemas que 

enfrentamos e propormos ações corretivas. Fazemos isso com os nossos aulões, com 

os simulados, mas ainda não é suficiente, pois são poucos os alunos que se interessam 

em vir a essas aulas, muitos estão envolvidos com subempregos que mal lhes 

permitem vir à escola todos os dias e muitas vezes o cansaço da rotina diária de seus 

trabalhos os faz desistir e acabam se evadindo das escolas ano após ano. Produzir 

novos e interessantes conhecimentos, estimular a reflexão crítica, ética de nossas 

ações, nos comprometermos com a qualidade de nossas aulas, capacitar 

permanentemente nossa equipe de trabalho, compreender a holística das 

oportunidades e ameaças advindas do mundo exterior à escola, planejar 

estrategicamente a visão de futuro que almejamos obter, tudo isso a escola enquanto 

instituição de ensino poderá fazer e até faz levando em consideração suas políticas e 

os recursos disponíveis, mas vemos que ainda é insuficiente, falta-nos recursos para 

efetivarmos muitas ideias, muitos projetos e enquanto gestora vejo muitas falhas, muita 

burocracia para gerenciar tais recursos. 

A atual proposta de política educacional é parte de projeto de Reforma do Estado 

no Brasil e como seus pilares básicos autonomia da escola, Avaliação Institucional, 

Parâmetros Curriculares Nacionais, FUNDEF, são parte da tensão 

centralização/descentralização, Estado mínimo/Estado máximo em que o Estado passa 

a ser o coordenador e não mais o executor, se tornando mínimo para as políticas 

sociais e repassando para a sociedade tarefas que eram suas.    

A forma como se encontra estruturada a educação brasileira ainda precisa de 

muitos investimentos e políticas direcionadas à sua melhoria e a melhoria de seus 

atores imediatos(alunos). Criar escolas profissionais, liceus pode vir a melhorar algum 

aspecto mais imediato, mas é preciso gerar empregos, trabalhos dignos, justiça social 

para todos e isso não é difícil fazer só precisa interesse, vontade política e praticar 

essas ações pelo bem da sociedade. 
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 Educar é um ato civilizado mantido por pessoas eficientes e eficazes em suas 

ações e metas a cumprir. Educar não é um  ato meramente político usado por 

candidatos em épocas eleitorais, pois educação é um ato libertário, é um direito 

constitucional. 

 Apesar de sabermos que educar é um dever do estado, não implica dizer que 

não devamos ser responsáveis pelo seu desenrolar, pois a educação é um dever de 

todos, pais, alunos, comunidade. Devemos nos mobilizar defesa do ensino público, é 

possível pressionarmos ainda mais o Estado para que cumpra o seu dever de oferecer 

educação pública de qualidade para todos e isso só se manterá se começarmos a exigir 

a implantação de uma política de investimento maciço não somente na educação 

superior, pois na realidade o que mais afeta em nossa realidade é o tipo de educação 

que está sendo dispensado no ensino básico e em quantos alunos concluem esse 

ensino. 

 Explicitamos aqui algumas estratégias que não só valorizam o aluno, sua 

autoestima, mas tornará o trabalho do professor um ato eficaz e que surtirá efeitos bem 

positivos como as recomendações abixo:   

 Valorizar sempre o sucesso de quem acertou somente uma parte do que o 

professor pediu isso o fará querer acertar sempre mais; 

 Descobrir e estimular as potencialidades dos alunos, pois todos as têm; 

 Propor em sala trabalhos que levem em consideração o que eles sabem e criar 

grupos de trabalho para ajudar aqueles com dificuldades; 

 Ser enérgico sem perder a ternura; 

 Ser coerente com tudo o que pede ao aluno; 

 Não considerar a indisciplina como um ataque pessoal; 

 O núcleo gestor nunca deve deixar o professor sentir-se só; 

 Criar regras de convivência e cobrá-las; 

16 

 



  

 Criar elos de amizade entre a família e a escola;  

 Realizar entrevistas clínicas com as famílias para descobrir as raízes dos 

problemas que afligem os alunos e acaba chegando até o professor a até mesmo a 

escola. 

 Perceber-se como um agente responsável por um trabalho a ser feito e que 

deste trabalho resultará o futuro de nossos alunos; 

 Tratar o aluno com respeito e não medir esforços para realizar nossas tarefas 

dignamente. 

    Mas isso não é tudo é preciso muito mais para ver a educação de fato acontecer, 

mas como fazer se somos ainda limitados, se existem escolas que tem tão pouco 

enquanto outras recebem mais e são melhores atendidas? Investir na melhoria de 

quem não está bem é também salientar e dignificar a ousadia daquelas que estão 

tentando se firmar enquanto instituição. 

 Acreditar em tudo isso é papel do educador consciente, porém, precisamos de 

mais planejamento, melhor remuneração, rever valores, conceitos, buscar integrar esse 

homem na sociedade de uma maneira que lhes permita transformar o que ainda falta e 

é possível, assim, a educação deixará de ser apenas conceitual e passará a ser 

humanizadora. O conhecimento teórico é importante para aumentar o nível de 

conhecimento sobre os fatos relevantes a concursos, vestibulares, avaliações externas, 

mas precisamos de melhores homens, pessoas que construam mais e destruam menos, 

pessoas que valorizem e respeitem a natureza para evitar catástrofes e destruição, 

seres preocupados com a conservação do planeta, pois fazendo este papel seremos 

perpetuadores da vida e vida em abundancia como ensinou Jesus Cristo, o grande 

Mestre. 
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