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 As eleições costumam marcar a proximidade do fechamento de um ciclo e, 

como tal, sempre suscitam reflexões acerca dos novos desafios que se avizinham. 

 Após as primeiras eleições diretas para presidente, a abertura do mercado 

brasileiro expôs uma preocupante defasagem técnica, humana e conceitual em todos 

os níveis da nossa educação. Coube, então, aos governos Fernando Henrique e Lula, 

em seu primeiro mandato, a tarefa de vencer o desafio quantitativo nesta área, criando 

vagas na Educação Básica, para satisfazer a demanda que existia; ampliando o 

acesso ao Ensino Superior, com o credenciamento de grande número de instituições, 

sobretudo particulares; e implementando, ainda que sem critérios fidedignos, fundos 

específicos para suporte e valorização do magistério. 

 Em seu segundo mandato, a partir de 2007, o governo Lula galgou inegáveis 

avanços no campo educacional, dentre os quais, destacaria: criação de novas 

universidades federais e fortalecimento de outras existentes; significativa ampliação 

das vagas em ensino técnico, em todo o país; aumento do financiamento estudantil, 

pelo FIES, PROUNI e outros; e introdução irreversível na pauta educacional brasileira 

do debate acerca da validade, ou não, de medidas reparadoras para grupos 

específicos, a partir da adoção de instrumentos como o sistema de cotas. Conquistas 

importantes, mas insuficientes ante o grande hiato existente entre os padrões globais 

de ensino e o que se pratica em nossas escolas. 

 Não obstante a evolução dos últimos anos, muita coisa ainda coloca a 

educação como entrave ao nosso desenvolvimento em outros campos, ao invés de ser 

a impulsionadora dessa evolução integrada da nação. Temos, ainda hoje, grande 

distorção orçamentária que não privilegia os níveis mais básicos da educação; não 

conseguimos tornar a profissão de educador atraente para os nossos jovens; os 

critérios existentes para concessão de cotas e para o financiamento educacional ainda 

encontram-se pouco transparentes e eivados de vícios; e, principalmente, não se 

conseguiu, em que pese a retórica, tão unânime quanto vazia, das elites nacionais, 

construir um sentimento de “nação educadora”, em todos os espaços, escolares ou 

não, da sociedade brasileira.   



 

 Para dar o salto qualitativo irreversível e inserir-se como um dos líderes das 

revoluções globais em curso, o Brasil pós-Lula tem diante de si o “dever de casa” de, 

no mínimo: 

 Guindar, definitivamente, a efetividade da Educação Básica ao cerne dos 

objetivos de estado, prevenindo assim, a necessidade de “medidas 

reparadoras” para as gerações futuras; 

 Acelerar a requalificação e atualização das universidades e institutos de 

educação tecnológica visando, de forma contemporânea, instrumentalizar os 

nossos jovens para o mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, dotar-lhes de 

“autonomia epistemológica”, ensinando-lhes a aprender e empreender; 

 Criar o Conselho Federal de Pedagogia, para normatização, qualificação e 

reconhecimento da ação desses profissionais, que devem ser, além de 

facilitadores nas séries iniciais, “gestores do conhecimento” em todas as 

organizações sociais; 

 Implantar uma Lei de Responsabilidade Educacional que torne inelegível todo 

aquele que, investido de mandato público, não cumpra com padrões mínimos 

na aplicação dos recursos e efetividade do desempenho escolar em seu 

município ou estado. 

Pode parecer um “desafio grande demais”, mas se pensarmos no quanto 

caminhamos até aqui, encontraremos a força e a forma para seguir adiante. 
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