


APRESENTAÇÃO

O episcopado latino-americano, reunido em Aparecida (SP) em 2007, desta-
cava que  “as novas formas educacionais, para se adaptar às novas exigências 
da mudança global, aparecem priorizando a aquisição de conhecimentos e ha-
bilidades e denotam claro reducionismo antropológico, pois concebem a educa-
ção em função da produção, da competitividade e do mercado” (DAp 328). Pas-
sada uma década, a emergência educativa está está cada vez mais premente. 

 Nesse contexto, a Igreja propõe a Pastoral da Educação para acompa-
nhar os processos educativos, buscando legitimar e salvaguardar o direito a 
uma educação de qualidade para todos.  Essa tarefa implica em formar pessoas 
capazes de acreditar em um novo tempo para a Educação, sabedoras de que é 
preciso acender luzes que dissipem as trevas.

 Este segundo volume de “Temas Emergentes em Educação” é um farol 
que pretende guiar aqueles que navegam na noite do agitado mar da educação 
atual. Toda escuridão do mundo, contudo, não pode apagar a luz de uma única 
vela. Que as reflexões aqui propostas sejam luminosas para quem não se acos-
tuma com a situação e espera dias melhores. Nós cremos nessa possibilidade.

 Agradecemos a generosidade dos articulistas que aqui nos brindam 
com quatro importantes textos. Eles refletem sobre educação e transformação 
social; relacionam Teologia e Educação; tratam do novo ensino médio e valori-
zam a pessoa do professor.

 A Comissão de Educação e Cultura do Regional Sul 3 da CNBB cresce 
com essas contribuições e se consolida na missão de ser luz no mundo da edu-
cação.

Porto Alegre, 31 de janeiro de 2018

 Dom Leomar Antônio Brustolin
Bispo Auxiliar de Porto Alegre

Referencial da Comissão de Educação e Cultura
Regional Sul 3 da CNBB
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5O valor dos professores

O VALOR DOS
PROFESSORES

Gabriel Perissé1

Nossos professores são ao mesmo tempo a ponta de lança e o calcanhar 
de Aquiles da educação. São o nosso problema e a nossa solução. São a nossa 
preocupação e a nossa esperança.

Essas duas dimensões devem estar presentes diante de nossos olhos, para 
que possamos fazer uma avaliação honesta e corajosa do papel que os profes-
sores desempenham na sociedade. Uma visão abrangente da realidade e das 
possibilidades dos nossos docentes nos ajudará a desenvolver atitudes equili-
bradas, e dar respostas às perguntas que todos fazem sobre o futuro das nos-
sas crianças e jovens.

Tenhamos uma visão equilibrada e formulemos uma opinião justa. Nem po-
demos cair no desânimo diante das dificuldades que se acumulam, nem nos 
iludirmos com discursos que valorizam os professores apenas com palavras 
elogiosas. Esses discursos “românticos” atuam como anestesia. As palestras 
motivacionais e os aplausos com que os professores são brindados em momen-
tos especiais do ano devem ser antecedidas e acompanhadas por um programa 
de formação e de valorização efetiva dos professores.

Em que consistiria esse programa?

1. A dimensão “calcanhar de Aquiles”

Segundo a mitologia grega, Aquiles era filho de uma ninfa do mar chamada 
Tétis e de um simples mortal. Para purificar seu filho dos elementos de dor e 
morte herdados pelo lado paterno, Tétis mergulhou Aquiles ainda recém-nasci-
do no rio Estige, o rio da invulnerabilidade.

No entanto, segurando-o apenas pelo calcanhar direito, não conseguiu que 
as águas milagrosas tocassem esta parte do corpo da criança. E é este justa-
mente o ponto fraco do grande herói. Mais tarde, numa batalha, ele morrerá ao 
ser atingido por uma flecha naquele calcanhar.

1 Bacharel em Letras pela UFRJ. Mestre em Literatura Brasileira pela USP. Doutor em Educação 
pela USP. Pós-doutor em Filosofia e História da Educação pela UNICAMP. 
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Nossos professores também se sentem feridos por salários inadequados, 
pela extrema agressividade de determinados alunos, e até pela desconsidera-
ção das famílias e de grupos sociais. Tratados como profissionais de segunda 
categoria, nossos professores padecem, mas é todo o corpo social que sofre. 
Sem professores valorizados, protegidos, compreendidos e respeitados, a so-
ciedade toda adoece. Nosso futuro como nação fica seriamente ameaçado.

Deveríamos proteger nossos professores das salas de aula superlotadas. 
Providenciar espaços conservados, seguros, limpos, com os equipamentos ne-
cessários. Deveríamos dar aos nossos professores uma remuneração que lhes 
permitisse trabalhar melhor, sem a necessidade, como ocorre não raramente, 
de jornadas duplas ou mesmo triplas. E que houvesse uma divisão adequada 
entre o tempo dedicado às demais tarefas docentes fora e dentro da sala de aula.

Cuidar dos professores, não com sentimento de pena, mas com a consciên-
cia de que estaremos, desse modo, cuidando de nossa própria vida como cole-
tividade. Estaremos, afinal, tomando conta de nós mesmos. Professores que 
adoecem por terem que enfrentar uma situação de estresse constante são o 
sintoma de uma enfermidade maior. Ajudá-los a exercer sua profissão é colabo-
rar para uma existência social mais saudável para todos.

Quando percebemos atitudes de descaso do poder público para com os edu-
cadores, precisamos compreender que se trata de um descaso muitíssimo gra-
ve, pois é algo que irá refletir negativamente no dia a dia de milhares de alunos 
e de suas famílias.

Um programa que dê atenção às vulnerabilidades de nossos professores come-
ça pelo reconhecimento de que não basta realizar diagnósticos e fazer promessas.

O diagnóstico é já conhecido pelos pesquisadores e por aqueles que vivem a 
realidade, sobretudo da escola pública: em geral, pessoas que desejam atuar 
como professores sentem-se desestimuladas pelos baixos salários, pela indis-
ciplina dos alunos, pela falta de condições materiais de trabalho, pelo elevado 
número de alunos por turma e pela quantidade de serviço a ser realizado em 
casa. Por um salário equivalente (ou até superior), poderiam trabalhar seis a 
sete horas por dia, sem terem tarefas a fazer em casa, e até, quem sabe, com 
um plano de carreira mais promissor. Essas informações circulam também na 
grande mídia, como podemos ler em matéria da Folha de S.Paulo de 14/11/2016: 
“Professor recebe até 39% menos que profissional com igual escolaridade”. 2

2 Ver: http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/11/1832095-professor-recebe-ate-39-menos-
-que-profissional-com-igual-escolaridade.shtml (Acesso em 15/12/2017).
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2. A dimensão “ponta de lança”

Na linguagem do futebol, ponta de lança é o jogador que se encontra na posi-
ção mais avançada. É aquele de quem se espera que faça os gols da vitória. Mais 
ainda, o ponta de lança pode ser também o centroavante, isto é, além de estar à 
frente, encontra-se no centro das atenções.

Na dialética dos grupos humanos, o nosso ponto forte fortalece o conjunto, 
e o nosso ponto fraco o debilita. Se o nosso centroavante está bem, todo o time 
se anima e rende mais. Se está desanimado, o time começa a perder espaço no 
campo. Os professores ocupam um lugar estratégico na sociedade. Nenhum 
discurso laudatório desconhece este fato. Mas discursos são insuficientes.

O importante, por isso, é não aceitar tão facilmente o mero elogio verbal. 
Mais do que homenagem genérica, os professores devem receber gestos con-
cretos de valorização. O salário de um professor não pode continuar a ser, como 
acontece na maioria das vezes, 30 a 40% inferior à média do que recebem pro-
fissionais de outras carreiras com igual nível de escolaridade. Isso, para men-
cionar de novo a questão salarial, índice real, palpável, de valorização.

Quem não manifesta sensibilidade para a difícil e problemática realidade dos 
professores carece da compreensão mínima do que está em jogo. Porque, exa-
tamente, trata-se do jogo da vida. Professores desvalorizados, desprestigiados, 
enfraquecem a todos. E a pergunta que vem à memória é aquela que Darcy 
Ribeiro costumava fazer, diante de “crises” que jamais se resolviam. Pergunta-
va-se ele, referindo-se ao óbvio: “afinal, isso é uma crise ou é um projeto?”. Ou, 
em outras palavras: esta eterna crise educacional não será resultado de um 
projeto que quer isso mesmo, eternizar a crise?

3. O que é um programa?

Para pensarmos uma vez mais, com clareza e determinação, num programa de 
valorização dos professores, precisamos repensar a própria ideia de “programa”.

A palavra “programa” refere-se a algo que se escreve e se publica (do grego 
graphein, “escrever”) perante os leitores, diante de todos (daí o prefixo grego 
pro). Programar é definir e apresentar para si e para outras pessoas um plano 
definido e bem articulado.

Se esperarmos que outros escrevam os nossos programas, corremos o risco 
de não ver, nesses programas, aquilo que consideramos mais importante. Quan-
do, por exemplo, alguém não se preocupa com a programação de suas férias e 
prefere omitir-se, acomodar-se, outros lhe farão o “favor” de decidir por ele.

Um verdadeiro programa de formação e valorização docente deve, portanto, 
partir, em primeiro lugar, da cabeça dos próprios professores. Deve nascer de 
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uma consciência profissional mais vigorosa, tanto em nível pessoal como em 
nível coletivo. E deve aparecer à luz do dia, como algo evidente para os outros.

4. O programa pessoal

Se uma pessoa deseja lecionar, deve saber o porquê dessa escolha. Ser pro-
fessor é também questão de autovalorização. A busca pessoal de leituras, de 
formação, de oportunidades é condição necessária para qualquer profissional da 
educação, independentemente do que os “outros” pensem ou deixem de pensar.

Certamente, uma andorinha só não faz verão... mas, como disse um humo-
rista, pode acordar o bando todo. Cada professora, cada professor é responsável 
por seu crescimento profissional. A reivindicação salarial justa implica também 
a conduta de quem conhece seu próprio valor e luta pelo justo reconhecimento.

Embora existam injustiças flagrantes no modo como os professores são tra-
tados, verdade seja dita que, conforme explicava Étienne de La Boétie, escritor 
do século XVI, em seu livro Discurso da servidão voluntária, boa parte desta 
situação se deve à conivência das próprias “vítimas”. Uma postura servil, me-
drosa, acovardada, de quem não se considera digno de respeito e consideração, 
estimula os tiranos e autoritários a agirem para além dos limites.

Para que não sejamos vítimas voluntárias, é necessário reagir com uma nova 
vontade. A vontade de estudar, de aprender (a principal função do professor é 
aprender), de informar-se sem cair em armadilhas ideológicas reducionistas, 
de se preparar para ir muito além do mínimo.

Ter um programa pessoal não soluciona o problema social. E, não resolven-
do este, tampouco aquele será solucionado. O herói Aquiles, por maiores que 
sejam sua autoconfiança e sua garra, será incapaz de derrubar, sozinho, todos 
os exércitos. Sabe qual é sua missão, mas continua tendo suas fragilidades. É 
urgente, então, pensarmos em termos mais amplos, para que nos fortaleçamos 
juntos, em nome de uma verdadeira educação de qualidade para todos.

5. O programa do pessoal

A diferença é pequena. Entre o “programa pessoal” e o “programa do pes-
soal” há uma preposição apenas, que, no entanto, pede de nós uma união de 
vontades.

O programa do pessoal requer uma discussão envolvendo várias pessoas, e 
não só professores. É preciso que os gestores educacionais, mães e pais de fa-
mília, que profissionais de outras áreas, pesquisadores universitários, gente da 
mídia, representantes de vários setores da sociedade, e, claro, aqueles que (por 



9O valor dos professores

intermédio de eleições municipais, estaduais e federais) devem exercer o poder 
político a favor da população, todos, afinal, precisam pensar programaticamente 
na educação, e, mais ainda, na formação e valorização dos nossos professores.

Essas conversas podem começar em pequenos grupos, mas, paulatinamen-
te, precisam ganhar espaços visíveis e públicos, e crescentes adesões.

Não é trabalho simples, mas não é humanamente impossível. Ouvir outras 
pessoas e se fazer ouvir revelará surpresas, potencialidades, despertará espe-
ranças. Ao analisarmos juntos a nossa realidade educacional, hoje, percebere-
mos que há muito a pensar, muito a conversar, muito a fazer.

Para refletir

1. O que você pensa a respeito do que leu neste texto? Concorda? Discorda? 
Acrescentaria observações?

2. Se você é professor/a, possui um programa pessoal de formação? De que 
modo você poderia fortalecer sua formação intelectual e profissional? Que ati-
tudes adotar para se valorizar como docente?

3. Na sua escola, entre seus amigos e familiares, na sua cidade, na paróquia, 
nos grupos que frequenta, há pessoas interessadas em pensar na situação dos 
professores? Por que não começar com este texto mesmo a conversar com ou-
tras pessoas e ampliar essa discussão?

REFERÊNCIAS
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TEOLOGIA PÚBLICA E 
EDUCAÇÃO 

Luis Carlos Dalla Rosa1

A mais bela experiência que podemos ter é a do mistério. Ele é a noção fun-
damental que se acha no berço da verdadeira arte e da verdadeira ciência. 

Quem não sabe disso e já não consegue surpreender-se, já não sabe mara-
vilhar-se, está praticamente morto e tem os olhos embotados. 2

INTRODUÇÃO

A partir de uma perspectiva cristã, a teologia pode ser entendida como refle-
xão, estudo, discurso sobre a experiência de fé em torno do seguimento a Jesus 
de Nazaré. Certo, não temos apenas a teologia cristã (ou teologias cristãs), na 
medida em que podemos falar também de uma teologia judaica, muçulmana, 
budista, de umbanda, dentre outras experiências religiosas ou espiritualidades. 
No entanto, para este nosso contexto, a atenção se volta para a fé cristã, tratan-
do-se de enfocar a concepção de teologia pública e algumas possíveis implica-
ções para a educação.

A dimensão pública da religião que volta com força, a partir do final do século 
XX, não é da mesma forma como costumava ser em séculos passados, quando 
Igreja e Estado fundiam-se entre si. Rudolf von Sinner, teólogo suíço radicado 
no Brasil, lembra que “a separação entre Igreja e Estado, ou mais exatamente 
entre religiões e o Estado, é irrevogável e constitui uma condição para a pos-
sibilidade de liberdade e pluralidade religiosas”.3 Quanto à volta da expressão 
religiosa, tal como se observa na Europa, ela se dá mais a partir de um cunho 
privado do que institucional, embora as principais igrejas nunca perderam as-
sento no debate sobre temas controversos (aborto, eutanásia, engenharia ge-
nética...). Já em outros lugares, como nos Estados Unidos e no Brasil, cresce 
um novo fundamentalismo cristão, em que guetos religiosos buscam impor a 

1 Bacharel em Filosofia pela UCS e Teologia pela UNILASALLE. Doutor em Teologia pela EST. 
Pós-doutor em Teologia pela EST e Princeton, EUA. 
2 EINSTEIN, Albert apud JAMMER, Max. Einstein e a religião: física e teologia. Rio de Janeiro: 
Contraponto, 2000. p. 61.
3 SINNER, Rudolf von. Teologia pública: um olhar global. In.: CAVALCANTE, Ronaldo; SINNER, 
Rudolf von (org.). Teologia Pública em debate. São Leopoldo: Sinodal, 2011, v. 1. p. 11.
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todos e de forma acrítica seus valores e concepções de mundo. Cabe ao menos 
mencionar que, nos chamados Estados islâmicos, a influência religiosa ainda se 
impõe de forma autoritária. 

A secularização é uma realidade parcial, na medida em que, de acordo com 
Sinner, “a influência religiosa na esfera pública não desapareceu e até mesmo 
aumentou em alguns casos”.4 O problema não está na presença em si do reli-
gioso no espaço público, mas em como essa presença se dá, a partir da óptica 
da pluralidade. “O pluralismo, o respeito por outras opiniões e a negociação 
são elementos essenciais para uma sociedade democrática”.5 É a partir desse 
prisma, como defende Sinner, que pretendemos falar de uma teologia pública. 
Ou seja,

Uma teologia pública que pretenda refletir sobre a contribui-
ção que as igrejas podem dar no espaço público, visando ao 
bem ou bem-estar comum, deve tanto incentivar essa con-
tribuição entre as pessoas que tendem a ver o mundo como 
mau e a se enclausurar em suas igrejas como a comunidade 
dos que esperam a segunda vinda de Cristo quanto restrin-
gi-la entre as que desejam impor sua crença, seus valores, 
interesses corporativos e poder ao todo da sociedade.6

Mas o que é a teologia pública propriamente dita? Que relações podemos 
estabelecer com a educação? É o que vamos procurar responder nos próximos 
pontos, começando pela própria concepção de teologia.

Teologia

Antes de esclarecer o que entendemos por teologia pública, é importante 
que tenhamos em conta que, quando submetemos a experiência de fé à refle-
xão, no dizer de Gustavo Gutiérrez (teólogo peruano), entende-se que “refletir 
sobre esta experiência é tema central de toda teologia sadia”. Ao mesmo tempo, 
trata-se de “experiência e reflexão da Boa-Nova: o Senhor ressuscitou. A morte 
e a injustiça não se constituem na última palavra da história. O cristianismo é 
uma mensagem de vida baseada no amor gratuito do Pai”.7 Nesse sentido, tra-
ta-se de uma teologia que assume a fé de uma comunidade que nasce da expe-

4 SINNER, 2011, p. 12.
5 SINNER, 2011, p. 12.
6 SINNER, 2011, p. 12.
7 GUTIÉRREZ, Gustavo. Beber no próprio poço: itinerário espiritual de um povo. Petrópolis: Vozes, 
1984. p. 13.
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riência no Deus da vida. E falar sobre o Deus da vida é também refletir sobre as 
realidades que se contrapõem a esse anúncio, tendo em conta que há também 
teologias e mesmo práticas religiosas que endossam ideologias da morte.

Entende-se que o itinerário teológico ocorre a partir da realidade humana, 
uma realidade que se manifesta de múltiplas formas. Nesse sentido, o teólogo 
e economista Franz Hinkelammert diz que a teologia deve ser concebida “como 
uma reflexão humana, que gira em torno da realidade. Quando alguém fala em 
relação ao céu, não fala sobre o céu. Em termos do céu não pode senão falar 
da terra. Igualmente, se fala do inferno; ao falar dele, fala-se da terra”.8 Assim 
entendida, a teologia não fala em nome de Deus, mas fala da experiência hu-
mana de Deus, implicando congruências e incongruências. A teologia não é um 
discurso neutro, mas fala a partir da condição humana. E no caso da teologia 
cristã, coloca-se à condição humana revelada em Jesus de Nazaré, o “Deus 
conosco”.

Certo, esse é um modo de recepcionar a teologia a partir de um “sentido 
horizontal”, no dizer de Cavalcante e Sinner. Isso significa dizer que a teologia 
se ocupa “do mundo dos homens e das mulheres, uma vez que está gestada 
exatamente aí. Insere-se nas humanidades. Suas perguntas são mundanas, 
seu enfoque é humano, demasiado humano”.9 Por outro lado, são questões que 
remetem à manifestação do sagrado, à manifestação e revelação de Deus em 
Jesus de Nazaré que se tornam “o substrato para a intelecção da fé [...], dando 
origem, propriamente dita, à theologia como reflexão humana sobre o falar hu-
mano de Deus à luz da Palavra humanamente transmitida de Deus”.10

Teologia pública

Do encontro entre o sentido do humano e a revelação do divino nasce a ideia 
de “uma teologia pública”, cujo interesse reflexivo toma lugar a partir da res 
publica. Esse é, pois, o sentido de teologia pública, uma forma de assumir a 
reflexão teológica. A encarnação de Jesus remete ao locus público, a partir do 
qual podem se desenrolar novos desafios teológicos. “Com isso se tenta recu-
perar para a dimensão teológica o significado surpreendente e desconcertante 
da maior de todas as teofanias bíblicas: a encarnação do Verbo – Deus, ao se 
encarnar no homem Jesus de Nazaré, assume a dimensão humana integral-
mente”.11 Em outras palavras, a encarnação de Deus em Jesus se torna uma 
realidade pública.

8 HINKELAMMERT, Franz. El grito del sujeto.
9 CAVALCANTE, Ronaldo; SINNER, Rudolf von. Teologia Pública em debate. São Leopoldo: Sinodal, 
2011, v. 1. p. 5.
10 CAVALCANTE; SINNER, 2011, p. 06.
11 CAVALCANTE; SINNER, 2011, p. 06
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Nesse sentido, pode-se dizer que toda teologia cristã é também teologia pú-
blica, na medida em que a mensagem de Jesus não se dirige apenas para o públi-
co interno das igrejas, mas fala para todos. Esse é o ponto de partida da teologia 
pública. Ela nasce da mensagem de Jesus, isto é, volta-se “para ‘convicções in-
teriores, as comunidades de fé e associações que elas geram em uma sociedade 
aberta, enquanto ‘os princípios e propósitos que defendem não permanecem na 
comunidade religiosa ou em associações privadas’.”12 A partir de uma perspec-
tiva de fé, que nasce da experiência em Jesus de Nazaré, a teologia procura dia-
logar e oferecer sua contribuição na esfera pública. “A vantagem da teologia pú-
blica é que ela é mais aberta a uma abordagem crítica e construtiva, procurando 
disponibilizar, em uma sociedade democrática, cidadania para todos”.13

De modo que a reflexão teológica pode contribuir para que as igrejas se 
abram para o diálogo com o diferente e o plural, sem pretensão de imposição 
ou procura de vantagens para si mesmas, “mas vejam sua missão como um 
testemunho de serviço (diakonia) para toda a sociedade. A dimensão pública 
da igreja faz parte de sua missão [...]”.14 Mas, enquanto discurso público, no 
dizer de Inácio Neutzling, “a teologia tem necessidade de liberdade institucional 
frente à igreja, assim como de um lugar no espaço público das ciências.”15 Essa 
é uma condição para que a teologia possa se inserir no espaço público e anun-
ciar o “reino de Deus que vem”, a partir de um diálogo franco e aberto à própria 
crítica pública.

Educação

Deixai vir a mim as crianças, não as impeçais, pois o Reino 
dos céus pertence aos que se tornam semelhantes a elas 
(Mateus 19, 14).

A teologia, ao anunciar o reino de Deus, “insere-se também nas esferas da 
vida política, cultural, econômica e ecológica de uma sociedade. Em cada um 
desses âmbitos, a teologia do reino de Deus é teologia pública [...]”.16 Ora, nes-
se contexto podemos inserir também a educação, particularmente o mundo da 
escola, enquanto espaço e tempo do encontro de sujeitos (estudantes e profes-
sores) que, de forma integral e humanizadora, constroem saberes, não apenas 
o saber da ciência, mas também o saber da poesia (beleza) e da bondade (ética).

12  SINNER, 2011, p. 16.
13 SINNER, 2011, p. 20.
14 SINNER, 2011, p. 20.
15 NEUTZLING, Inácio. Ciência e teologia na universidade do século XXI. In.: CAVALCANTE; SIN-
NER, 2011. p. 177.
16 NEUTZLING, 2011, p. 177.
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Qual o lugar ou o sentido da teologia pública na educação, sobretudo quando 
se pensa a realidade da escola? Refletir sobre o papel, na escola, da educadora 
e do educador que assumem a fé cristã, implica também a teologia pública. Mais 
do que tecer discursos sobre Deus, os cristãos são chamados a serem testemu-
nhas do evangelho, em que Jesus acolhe as crianças como presença do reino 
de Deus. É Hannah Arendt que nos diz que quando uma criança nasce, um novo 
mundo começa. E que, diante dessa boa nova, “a educação é o ponto em que 
decidimos se amamos o mundo o bastante para assumirmos a responsabilida-
de por ele” e que “a educação é, também, onde decidimos se amamos nossas 
crianças o bastante para não expulsá-las de nosso mundo e abandoná-las a 
seus próprios recursos”.17

Então, a escola, enquanto tempo e lugar de interações educativas, surge 
como uma expressão dessa sabedoria, que é a sabedoria do amor, isto é, amor 
que se revela como serviço ao outro. E a teologia pública, enquanto testemunha 
da boa nova que se dá em Jesus de Nazaré, pode ajudar a escola a reavivar e as-
sumir a hospitalidade, o respeito às diferenças, a sensibilidade solidária como 
princípios que devem perpassar todas as relações de ensino-aprendizagem. Em 
suma, trata-se de imprimir a alteridade como um paradigma educativo.

A criança que vai à escola depara-se com rostos que não lhe são familiares. 
Uma das tarefas da escola é justamente ajudar a criança a perceber que ela não 
é o centro do mundo. E que sua família não é o único referencial para a vida. 
O rompimento com esse referencial e o dar-se conta de que existem outros 
pontos de vista são momentos que a escola pode proporcionar. Nessa ruptura, 
faculta-se a oportunidade para a aprendizagem com o/a Outro/a. Vislumbra-se 
um mundo de novos saberes possibilitados por intermitentes encontros. A es-
cola, mais que a própria família, é um lugar que oportuniza à criança descobrir 
que ela não é centro do mundo. Por isso, a escola se constitui num lugar privile-
giado, no qual o sujeito depara com o rosto do/a Outro/a. Como escreve Philippe 
Meirieu, a escola é o “confronto construído com a alteridade. Organização da 
descoberta de que existe ‘alguma coisa’ em outro lugar. Descoberta difícil, ta-
manha é a propensão de cada um reduzir o mundo ao seu universo pessoal”.18 

Para refletir

A teologia do reino de Deus mistura-se, crítica e profetica-
mente, nas coisas públicas de uma sociedade e recorda, pu-
blicamente, não interesses eclesiais, mas ‘o reino de Deus e 
sua justiça. 19

17 ARENDT, Hannah. Entre o passado e o futuro. 6. ed. São Paulo: Perspectiva, 2009, p. 247.
18 MEIRIEU, Philippe. Carta a um jovem professor. Porto Alegre: Artmed, 2006. p. 70
19 NEUTZLING, Inácio. Ciência e teologia na universidade do século XXI. In.: CAVALCANTE, Ronaldo; 
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A teologia remete à dimensão da fé, sendo esta uma dimensão do humano. A 
fé religiosa é uma forma como pode se expressar esta dimensão antropológica. 
Por isso, pode-se falar em fé humana e fé religiosa.20 Nesse sentido, podemos 
também implicar a teologia pública, em sua ponte com a educação, para fomen-
tar, por exemplo, a cultura de paz, a competência e a sensibilidade solidária, 
tal como propõem Hugo Assmann e Jung Mo Sung. Com esses autores, per-
guntamos: “como aprenderemos a ‘saber cuidar dos sonhos frágeis dos nossos 
filhos, que há de ser nossos melhores sonhos e que farão amanhecer um futuro 
solidário?”.21 Como o quefazer educativo pode profetizar a esperança, tempo e 
lugar também do teológico?
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O “NOVO” ENSINO 
MÉDIO E AS
REFORMAS

EDUCACIONAIS 
Prof. Gabriel Grabowski1

Como é que um adolescente de 15 anos vai ter um projeto de vida para poder 
escolher já entre os cinco itinerários, àquele que corresponde ao que ele 

pretende desenvolver na sociedade? Nós sabemos que os jovens de 18, 20 
anos que ingressam no ensino superior não têm clareza ainda da opção 

(SAVIANI, 2017).

INTRODUÇÃO

Neste texto temos como objetivo principal analisar e refletir sobre o “novo 
ensino médio” (lei nº 13.415/2017) no contexto das reformas educacionais de-
sencadeadas pelo governo Temer, desde maio de 2016, quando substituiu a Pre-
sidente Dilma impedida de exercer o seu mandato. E são várias as iniciativas 
que continuam extinguindo todas as políticas e programas, tanto na educação 
básica como na superior, tais como: aprovação da PEC 95 fixando um teto de 
gastos sociais por 20 anos (PEC nº 95/2016); nova regulamentação da Educação 
à Distância (EaD), totalmente reformulada em um (01) ano  (Decreto 9.057/2017 
e Portaria MEC 11/2017); apoio oficial ao Projeto Escola Sem Partido; nova Po-
lítica de Formação de Professores; Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 
fragmentada: BNCC do Ensino Fundamental (aprovada  pelo Conselho Nacional 
de Educação em 15/12/2017);  BNCC para o ensino médio e da BNCC para For-
mação de Professores prometida  para 2018; redução e extinção de Programas 
de Assistência Estudantil (FIES, PROUNI, Ciência Sem Fronteiras, PIBIB,...); 
abandono deliberado do Plano Nacional de Educação (PNE 2014-2024). Novas 
alterações estão em curso e deverão atingir a organização acadêmica do siste-

1 Formado em Filosofia, Mestre e Doutor em Educação pela UFRGS. Professor e pesquisador da 
Universidade Feevale e IPA.
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ma federal de educação superior. Ou seja, políticas e interesses de governo, em 
detrimento de políticas de Estado.

O pretexto da crise econômica, fiscal e política -, consequência do capitalis-
mo financeiro especulativo -, é uma justificativa falsa utilizada para retroceder-
mos nas políticas públicas de educação, tanto a nível nacional como em alguns 
estados ricos. Os programas e as reformas do governo federal e de estados 
aliados não se limitam a reforma previdenciária, trabalhista, venda de estatais, 
privatizações e sucateamento da esfera pública. As medidas já estão atingindo 
a área social, como saúde, educação, cultura, ciência e tecnologia.  O Estado 
Social está sendo consciente e deliberadamente desestruturado para a restau-
ração do Estado do Capital e do Mercado. Hoje sofremos fortes consequências 
pelo fato do país não ter investido em educação, ciência e tecnologia no passa-
do. A lógica das reformas é utilitarista e instrumental, voltada para os interes-
ses econômicos do mercado ou do sucesso profissional individual na carreira 
profissional. A suspensão ou retração das políticas e programas em educação, 
ciência e tecnologia que o país estava ampliando nos condenarão a mais um 
século de atraso e estagnação. 

As consequências para o campo da educação são imediatas, diretas e de for-
te impacto no presente e no futuro do Brasil. Já temos uma das maiores deman-
das educacionais do mundo (45% da população precisa de educação); temos 
um déficit educacional histórico acumulado que deveria envergonhar a elite, os 
governantes e a própria sociedade; nosso investimento é insuficiente conforme 
estudos já demonstram; nossas condições de ensino na escola pública são pre-
caríssimas; nossos professores possuem os piores salários das categorias com 
formação superior; inexistem políticas e programas educacionais que resistam 
a alternância de governos e, pasmem, não temos um projeto nacional de edu-
cação pelo qual todos acreditem e lutem. Cada governo altera a Constituição, a 
LDB, extingue e ignora planos e programas aprovados pelo Congresso, enquan-
to nós assistimos e compactuamos passivamente.

A reforma do ensino médio, através da Medida Provisória (MP) nº 746, de 
22/09/2016, é um caso emblemático de descontinuidade de políticas vigentes 
e, em 21 anos de LDB, foi a primeira modificação por meio de MP. Mesmo com 
todas as manifestações contrárias de entidades educacionais e científicas, go-
verno e Congresso Nacional não recuaram, não ouviram a sociedade e, unilate-
ralmente, impuseram a mudança.

Equívocos da reforma do “novo” ensino médio

 Esta reforma do ensino médio, desde sua concepção, baseia-se em, 
pelo menos, três equívocos graves: o primeiro é o equívoco político, tendo em 
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vista que a sociedade não participou e nem a legitimou; o segundo, é um equí-
voco metodológico, autoritário e vertical, haja vista que até o Ministério Público 
Federal considerou a MP inconstitucional e, o terceiro, trata-se de um equívoco 
pedagógico-epistemológico, pois mutila e fragmenta a formação humana, cien-
tífica e técnica a que os jovens têm direito ao concluírem a educação básica. 
Este afetará a qualidade da educação básica brasileira. 

Esta é uma reforma que, também, deverá fracassar no processo de sua efeti-
va implementação. Enumero, a seguir, algumas prováveis razões para este pro-
vável insucesso. A primeira delas é que esta mudança no ensino médio, como 
algumas outras anteriores, não tem nada de novo. É tão somente a materializa-
ção de um compromisso do atual governo com o mercado, ancorando-se na fle-
xibilização de natureza neoliberal conservadora, que antecipa a especialização 
da formação profissional para o nível médio, que hoje se dá na Universidade. Ou 
seja, obriga os jovens a fazerem escolhas a partir de 14 anos e profissionaliza 
precocemente, como nos tempos da ditadura na década de 1970. Nos países da 
OCDE e outros considerados como referência em educação, o movimento é no 
sentido contrário: os jovens escolhem a profissão após o terceiro ano universi-
tário e a entrada no mercado ocorre após os 20 anos de idade. Não há empregos 
para jovens adultos e, muito menos, para adolescentes-jovens.  

Uma segunda razão é que esta reforma está centrada basicamente na mu-
dança curricular, sem oferecer condições para sua implementação. As escolas 
públicas brasileiras estão sucateadas, sem laboratórios, sem internet, sem ins-
talações e ambientes apropriados para o desenvolvimento de aprendizagens. 
Os docentes são formados disciplinarmente, desvalorizados na carreira, des-
prestigiados socialmente e nem sequer piso e salários estão recebendo em dia. 
Os jovens estudantes que recentemente ocuparam as escolas públicas foram 
reprimidos com violência e suas reivindicações ignoradas. Portanto, sem dialo-
gar e ouvir educadores e estudantes, em escolas sem as mínimas condições, a 
qualidade e a reforma estão comprometidas.

A terceira razão é que a reforma depende, em grande medida, da Base Nacio-
nal Curricular Comum (BNCC), ainda em discussão, com previsão para iniciar no 
ano de 2019. Além de já termos outro Presidente, outro Ministro da educação, tam-
bém, os Estados e o Distrito Federal que ofertam 85% das matrículas do Ensino 
Médio (contra 1% Rede Federal e 14% Rede privada), já contarão com novos gover-
nadores e novos gestores. Estes Estados possuem sistemas próprios de ensino, 
com autonomia administrativa e pedagógica, apesar da centralização do poder e 
dos recursos na União. Em 2019 o cenário político e educacional será outro.

A obrigatoriedade de apenas três disciplinas – Matemática, Português e In-
glês -, empobrecerá tanto o currículo, já fragilizado, que revoltará professores, 
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estudantes, famílias, sociedade e, inclusive, o mercado. É verdade que o pro-
cesso fragmentado de conhecimento e do trabalho se impôs historicamente, 
porém, atualmente, até o grande capital demanda trabalhadores menos par-
ciais – o trabalhador superespecializado está perdendo espaço para os que sa-
bem projetar, executar e avaliar. Esta é a quarta razão.

Uma quinta razão é que este projeto de manipulação das mentes dos jo-
vens com a pseudo oportunidade de escolhas dos itinerários formativos, será 
desmascarada pela oferta fechada que os sistemas de ensino farão, devido à 
crise financeira dos estados e pelo próprio mercado de trabalho. Para uma boa 
escolha pelos estudantes, é necessário conhecimento prévio e oportunidades. 
Ambos faltam aos jovens brasileiros. Eles são as maiores vítimas do desempre-
go, da violência, da exclusão, da falta de acesso à cultura, à educação e à infor-
mação. Farão escolhas livres e responsáveis? Ou é uma nova forma de inclusão 
excludente?

Uma sexta e última razão, por ora, é lembrar a todos que, a função da edu-
cação é desenvolver pessoas com autonomia intelectual, ética e política por 
meio da construção do conhecimento. A adolescência e a juventude são fases do 
desenvolvimento humano complexas e, a formação desenvolvida, impacta por 
toda a vida. Por isto, o ensino médio, enquanto etapa conclusiva da Educação 
Básica, deve estruturar-se numa sólida formação humana, científica e tecno-
lógica. A formação humana básica, integral, de sólidos valores éticos e sociais, 
relegada nesta reforma, fará muita falta na vida dos jovens.

Considerações finais

Já completamos 15 meses da Medida Provisória que impôs a reforma do 
ensino médio e o MEC sequer apresentou a proposta de BNCC para esta fase 
final da educação básica. A exclusão do ensino médio do texto da BNCC já apro-
vada pelo CNE fragmentou o sentido de unidade e totalidade entre os diferen-
tes níveis da Educação Básica, previstos na LDB e, desconsiderou, também, as 
recentes Diretrizes Nacionais para Educação Básica e para o Ensino Médio, em 
implementação nas escolas, produzindo uma centralização específica na Edu-
cação Infantil e Ensino Fundamental. A exemplo da reforma do ensino médio, a 
BNCC não garante as condições institucionais para sua implementação. 

Neste período, de setembro 2016 até dezembro 2017, poucos estados da fe-
deração aderiram à reforma e suas metas de implementação são menores ain-
da. Até o presente momento tivemos bastante publicidade e pouca efetividade, 
muita confusão nas escolas (que estavam implementando as Diretrizes Curri-
culares do EM) e, geraram-se muitas incertezas nas mentes dos adolescentes 
e jovens. Por estas e outras razões, a proposta de reforma não deve prosperar 
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e, pior, seus formuladores sabem disto. Realizar debates, reflexões e esclare-
cimentos com pais e estudantes, contribuirá para que pensem mais e realizem 
escolhas por escolas com currículos de uma sólida formação para a vida, para 
o exercício da cidadania, para o prosseguimento dos estudos e para o trabalho. 
O pragmatismo e utilitarismo na formação básica, presentes nesta reforma,são 
uma estratégia temerária já que, conforme alerta Sêneca, “a educação exige os 
maiores cuidados, porque influi sobre toda a vida”.

Para refletir

No texto foram apresentadas seis razões que tornam esta reforma inviável. 
Você concorda com o autor? Quais são as virtudes desta reforma e quais os 
possíveis vícios da mesma?
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EDUCAÇÃO SOCIAL E 
A TRANSFORMAÇÃO 

SOCIAL
Ulisses Bisinella1

A Educação é uma forma de interagir com o mundo e dele fazer parte, por 
isso, sempre as civilizações imaginaram a educação com a possibilidade de in-
tegrar-se ou adaptar-se ao processo de construção do ser humano socialmen-
te. Há diversas formas de pensar a educação, ela pode ser construída na famí-
lia, na escola, na sociedade, na interação com os demais seres humanos ou com 
meio ambiente. Dentro dessa abrangência, a Educação Social é pensada como 
educação ao longo da vida, ou seja, uma educação que possui a intencionalidade 
de ser e conviver com os outros, de conviver em comunidade. Nesse sentido, 
três caminhos são pensados para atuação da educação social: a busca da con-
vivência, a educação ao longo da vida e a práxis transformadora.

1. A busca da convivência

De acordo com Ortega (1999), a educação pode ser entendida como uma con-
tínua e progressiva participação dos indivíduos/sujeitos na sociedade, a fim de 
ajudá-los na compreensão do mundo e de si mesmos, tornando possível a con-
vivência. Muito além de sistemas formais de ensinar teorias ou ideias, a educa-
ção social pretende atingir também um objetivo específico, a melhoria da convi-
vência entre os indivíduos/sujeitos. 

O desafio da Educação Social, para além da educação formal, é transformar 
o ser humano em um ser de convivência com todos os seres, independentemen-
te de sua crença, gênero, etnia, opção sexual, cor ou características pessoais. 
Essa tolerância, no entanto, não é suficiente para garantir uma boa sociabilida-
de. É preciso ir além dela, a fim de que haja de fato uma compreensão do ser 
humano como ser de possibilidades. Cada vez mais a convivência precisa ser 
autêntica, não intolerante ao que é diferente, mas ao contrário, à compreensão 
do diferente como fonte de riqueza e plenitude (CARVALHO, 2017).

1 Bacharel, Mestre e Doutor em Filosofia pela PUC/RS.
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A compreensão do ser humano em si, no entanto, não pressupõe a aceita-
ção de tudo ou a perda da identidade social, uma vez que alguns princípios e 
práticas devem ser aceitos e praticados de forma coletiva, uma vez que há uma 
percepção equivocada de que essa aceitação negará certos elementos mínimos 
de convivência, como o respeito, à dignidade da pessoa humana, a defesa da vida 
em todas as suas manifestações. A educação social pensa os indivíduos/sujeitos 
muito além do sucesso individual, mas do sucesso coletivo.

2. A educação ao longo da vida

Ao contrário da visão do senso comum, a educação tem uma dimensão inse-
parável entre comunidades e indivíduos/sujeitos, por isso, ela acontece o tempo 
todo em todos os momentos da vida, não somente na educação escolar. Toda a 
educação deve ser social, uma vez que seu resultado acontece nos ambientes 
sociais e tem como finalidade a convivência social. A educação deve ocupar-se 
com o aprendizado das demandas sociais, ou seja, nas condições mínimas de 
convivência, a fim de que, a partir dela seja fácil e possível aceitar os direitos 
humanos e o respeito à dignidade da pessoa humana como essas condições 
mínimas. Em síntese, toda a educação é de fato social (ORTEGA, 1999).

A educação deve ser prioritariamente o desenvolvimento da sociabilidade do 
sujeito, ou seja, ela deve superar demandas imediatas ou específicas, tal como 
somente a atuação no mercado de trabalho, mas buscar a atuação direta no de-
senvolvimento humano e do meio ambiente como um todo (TRILLA, 2003). Essa 
visão, portanto, deve ver a educação como um espaço de construção de cultura 
e identidade coletivas, superando a simples visão de educação formal. A edu-
cação deve ser continuada, desenvolvida junto aos diversos segmentos da so-
ciedade, tais como as organizações sociais, organizações não governamentais 
(ONG’s), instituições religiosas, cujos propósitos são de transformação social.

A educação social é um processo educativo constante, uma vez que o ser hu-
mano não nasce pronto, ao contrário, está incompleto e inacabado, devendo ser 
educado para que supere suas fraquezas e tornar-se um sujeito autônomo. Os 
meios de comunicação social então fazem um papel fundamental nisso, porque 
a sociabilidade é realizada de modo ordenado a partir das informações e conhe-
cimentos multiplicados por esses meios. As condições mínimas de convivência, 
acima referidas, são desenvolvidas com a relação com os diferentes veículos de 
comunicação social.

3. Práxis transformadora

A última percepção de educação social afirma que toda a prática educativa 
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envolve indivíduos/sujeitos e objetos de conhecimento. No entanto, essa relação 
precisa ser construída em vista da liberdade e da autonomia, não somente uma 
ação simples, mas como práxis, que é fundamentalmente ação, e intervenção 
sistemática e fundamentada na realidade. Porém, a ação transformadora nunca 
deve atuar sem uma profunda reflexão sobre si e sobre a realidade vivida, pois 
sempre existe o perigo de que somente se dê valor para a objetividade das ações 
e se esqueça da subjetividade do pensamento, própria dos indivíduos racionais 
que voltam o pensar sobre si e sobre suas ações no mundo.

Essa ação de práxis tem uma perspectiva humanista, ou seja, lança um olhar 
novo sobre as pessoas, sua cultura e contextos de vida. A educação tem, portan-
to, a possibilidade de transformar-se na ferramenta de transformação social, 
na atuação direta em vista da boa convivência e no desenvolvimento da humani-
zação das relações (FREIRE, 1994).

A educação social deve superar as barreiras epistemológicas e formais do 
Ensino Regular e entrar num universo social, onde os indivíduos/sujeitos am-
pliem sua liberdade e autonomia, ao mesmo tempo que respeitam as diferen-
ças, valorizem a vida em suas diversas manifestações, construindo de fato um 
mundo de paz.

Para refletir

Como devem atuar os meios de comunicação social no desenvolvimento da 
Educação Social?

Qual a diferença entre ação e práxis? É possível a educação ser agente de 
transformação social?
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