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RESUMO O artigo apresentado visa discutir questões relacionadas aos problemas da educação básica brasileira,

principalmente aqueles ligados a falta de uma estrutura escolar que possa oferecer condições adequadas de

funcionamento, favoráveis ao ensino/aprendizagem e suas consequências na sociedade. Busca ainda discorrer

acerca da falta de um projeto de estado comprometido com a educação, que coloque a estrutura escolar como

projeto estratégico de nação para o enfrentamento do problema, com uma agenda clara, definida e comprometida,

para sairmos da atual inercia, ao qual se encontra o nosso sistema de ensino. Para tanto, buscaremos

embasamento teórico que reflita sobre as temáticas supracitadas estabelecendo paralelo com a realidade vivida no

cotidiano. Nesse sentido, apresenta-se uma discussão com foco na estrutura, políticas públicas e qualificação

profissional, enquanto estratégias de superação do quadro aqui apresentado. Levanta-se ainda, uma discussão

focada na criação e promoção de uma cultura escolar, que possibilite outros olhares, sobre o futuro de milhões de

brasileiros, que, para acessarem a dignidade plena, precisam obrigatoriamente passar pela magia da educação

pública de qualidade. Palavras- Chave: Estrutura Escolar. Projeto de Estado. Educação de Qualidade. ABSTRACT

The paper presented is to discuss issues related to the problems of Brazilian basic education, especially those

related to the lack of a school structure that can offer suitable operating conditions favorable to the teaching /

learning and its impact on society. Search still discoursing about the lack of a compromised state project with

education, which put the school structure as a nation of strategic project to fight the problem with a clear, defined

and committed agenda to get out of the current inertia, to which is our education system. Therefore, we will seek

theoretical basis that reflects on the above issues by establishing parallel with the reality experienced in daily life.

In this sense, it presents a discussion focusing on the structure, policies and professional qualification, while coping

strategies of the framework presented here. It rises even a discussion focused on the creation and promotion of a
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school culture that allows other viewpoints on the future of millions of Brazilians who, to access the full dignity,

must necessarily pass through the magic of quality public education. Key-words: School structure. Project State.

Quality education.

1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como tema perspectivas da educação básica brasileira frente aos desafios contemporâneos

que vem sendo foco de acirradas discussões entre os mais diferentes estudiosos e pesquisadores do assunto, mas

que, ainda carece de resultados práticos no dia a dia da sala de aula. Devido à amplitude do problema que envolve

o tema não temos a intenção de esgotar o assunto em um artigo, e sim buscar uma reflexão apontando e

criticando os gargalos e desafios que precisam ser enfrentados por todos os governos, pais, mestres, profissionais

da educação e pela própria sociedade. Para tanto, nosso estudo baseia-se exclusivamente em fundamentações

teóricas acerca das perspectivas e desafios da educação brasileira particularmente a educação de base, com

enfoque nos estudos que envolvem a estrutura escolar de maneira geral abrangendo toda a estrutura necessária

que vão além dos espaços tradicionais de salas de aula. Sempre pautando as responsabilidades do poder público

como provedor de politicas públicas para a educação como projeto estratégico de estado, o qual coloque a

educação como prioridade para sairmos da inercia e imobilidade ao qual se encontra o ensino/aprendizagem na

educação básica brasileira (SILVA, et. al, 2009, p.2) defende que:

A estrutura e o funcionamento de uma escola dizem respeito á organização do sistema

escolar, estrutura se refere aos prédios, instalações físicas, como bibliotecas, laboratórios,

sala de aula, quadra, banheiro, etc. Em relação ao funcionamento por sua vez, depende da

sua estrutura, isto é, uma escola em funcionamento tem a presença de funcionários,

professores, alunos, diretores, coordenadores, etc. Mas a referida autora enfatiza para o bom

funcionamento da escola é preciso o compromisso de todos com a aprendizagem, do

contrário ela não se encontrará em um bom funcionamento (VIEIRA, 2001 apud, SILVA, et.

al, 2009). Na busca por mais aliados no combate às desigualdades sociais é preciso ter a

educação como um aliado estratégico no combate a todos os tipos de mazelas, imposto pela

falta de uma educação de qualidade, e para isso é preciso mudar as velhas práticas politicas

e da própria sociedade de que educação se faz de qualquer jeito. Nesse sentido, discorrer

sobre perspectivas para a educação brasileira se faz tarefa complexa, essencialmente quando

o objetivo é traçar paralelos com os desfios contemporâneos enfrentados a cada dia.

1. DESENVOLVIMENTO

2.1. GOVERNOS, ESCOLA E SOCIEDADE, PRECISAMOS SABER ONDE ESTAMOS, E ONDE QUEREMOS CHEGAR.

Quantas gerações vamos testemunhar serem descartadas por falta da presença do estado nacional, como provedor

de políticas públicas estruturantes, que coloquem a estrutura escolar no planejamento estratégico de seus

governos?
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. Para sairmos da inercia perversa do analfabetismo funcional e do sub-aproveitamento dos nossos cérebros, como

capital humano, intelectual, científico e tecnológico. Sabe-se que hoje o mundo globalizado não só cobra, mas,

exige que as escolas em qualquer parte do mundo, por mais remota que seja a região, estejam em franca

competição entre si, pelos mesmos empregos, pelas mesmas invenções e pelas mesmas descobertas. Isso coloca a

escola, em um lugar ainda mais importante e central, já que, é ela, a responsável por todos os acontecimentos

culturais, científicos, econômicos, sociais e tecnológicos. Na atual conjuntura econômica, a aquisição de bens

materiais está intimamente relacionada à capacidade de produção de conhecimento e tecnologia (PINTO; VIEIRA;

SILVA, 2013). Isso coloca a escola num papel central para o desenvolvimento socioeconômico de uma nação.

Sendo assim, o elo entre a transmissão e disseminação do conhecimento (em se tratando de educação formal) é o

educador tendo enquanto missão influenciar e fomentar a formação dos valores básicos da sociedade. Essa visão

deixa explícita quão importante é um projeto de educação como prioridade estratégica para qualquer país que

queira emancipar seu povo e criar um ambiente de oportunidades, para o desenvolvimento humano, e

consequentemente coloca-se a responsabilidade na escola, como motor indutor desta velocidade, mas ao mesmo

tempo, faz nos refletir, se esta, é realmente quem transformará os problemas atuais, em soluções futuras. De

acordo com PINTO; VIEIRA; SILVA (2013) olhando para o interior do contexto, em que se encontra a educação,

faz-se necessário que o educador como produtor de conhecimentos, tenha consciência da tarefa de uma formação

cientifica, técnica, critica e criativa que colaborem para a transformação social. O professor é um fio condutor de

capacidades intelectuais, suas atitudes e comportamentos influenciam a sociedade em que está inserido. Porque a

escola pública brasileira ainda continua marginalizada, pelos governos federal, estaduais e municipais mesmo

depois de incansáveis lutas pela melhoria da educação publica?

Porque nenhum destes entes tem assumido a responsabilidade em criar um projeto de estado com a envergadura

que o problema da estrutura escolar brasileira exige na atualidade?

São inquietações que precisam se transformar em ações práticas. Para Beltrame & Moura (2008) além da

importância do espaço construído, existe diversos fatores que interferi/influenciam no desempenho dos alunos que

são causados pelas condições ambientais oferecidos em sala como: acústica, temperatura, insolação ventilação e

luminosidade, os quais podem desencadear interferências na sociabilidade dos indivíduos comprometendo o seu

desempenho escolar e até mesmo afetando a saúde dessas pessoas (SOMMER,1973 citado por ELALI, 2003). Isso

nos leva a buscar outras formas de planejamento escolar, para atacar os problemas que estão contribuindo para a

precariedade sistêmica, ao qual nos deparamos atualmente, o que cobra ainda mais de toda a sociedade uma

profunda reflexão, acerca das precárias condições do sistema educacional de base. O Brasil vem investindo

consideráveis volumes de recursos em educação atingindo uma porcentagem do seu produto interno bruto (PIB),

colocando-se a frente de alguns países da América Latina como Chile e Argentina, mas esse investimento tem se

mantido de maneira muito desigual com uma grande concentração no ensino Superior e que para haver alguma

mudança sem perdas para o ensino Superior seria necessário aumentar a porcentagem do PIB em educação e

assim chegando a um percentual semelhante há países desenvolvidos como Canadá e Estados unidos

(SCHWARTZMAN, 2005). Precisa-se pensar urgentemente em uma estrutura escolar além de seu espaço físico
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como depósito humano, muitas vezes totalmente insalubre, em que o indivíduo já passou a reconhecer como o pior

lugar de sua vida, e transformar em espaço humanamente confortável propiciando a interatividade entre ambos os

atores produtores do conhecimento. Neste sentido Beltrame & Moura (2008) disserta que, a escola é considerada

como um dos ambientes mais importantes da vida da criança porque além de ser nela que são construídas as suas

interações sociais durante boa parte de sua vida, durante a sua formação infantil (LIMA, 1989 citado por ELALI,

2003) como um conjunto de espaços onde acontecem as interações indispensáveis na construção das habilidades

cognitiva da criança propiciada pela familiaridade do ambiente. 2.2 A IMPORTÂNCIA DE UMA CULTURA ESCOLAR

Para começar a mudar esta inercia precisamos refletir sobre o que queremos para nosso país como estado nação, e

qual o lugar que este país deseja ocupar nas discussões mundiais, acerca da educação como veículo de

transformação, onde a escola possa assumir de fato as suas responsabilidades, e transformar crianças em homens

dignos, na construção de seu próprio futuro e consequentemente preparar esses indivíduos, para assumir tarefas

estratégicas, numa sociedade cada vez mais exigente e competitiva. A construção de uma cultura escolar, precisa

ser criada e gestada na educação brasileira como um caminho e um meio de superar as nossas defasagens de

ensino/aprendizagem, para que possamos enxergar a escola como uma espécie de casa comum, onde todas as

pessoas envolvidas no processo de ensino/aprendizagem passem a entender, que a escola é um lugar de

transformação. Essa transformação que a escola exerce é produzida por sua capacidade científica, técnica, crítica e

criativa alcançada pelos seus atores, promovendo verdadeiras transformações sociais, a escola apresenta- se como

um motor indutor, na criação e promoção das capacidades intelectuais, e induz com isso comportamentos críticos

na sociedade em que está inserida (PINTO; VIEIRA; SILVA, 2013). Todavia são necessários que todos os

mecanismos e ferramentas estejam disponíveis, para a identificação, das mais variadas habilidades físicas,

intelectuais e humanas dos atores envolvidos, já que, a escola é o local, em que o indivíduo pode encontrar, as

orientações necessárias, para toda uma vida, tanto dentro, como fora dela, na formação do ser, como homem e

indivíduo. A cultura é própria da natureza humana, sendo resultado do intercâmbio do homem com o mundo em

que ele está inserido em frequentes ações transformadoras alterando realidades e moldando as suas necessidades

reinventando constantemente o ambiente humano numa lógica de transformações e produção de novos

conhecimentos que quando aplicado na cultura escolar é definida por Julia (2001 apud, ROSA & GALERA, 2002, p.

3) como:

o conjunto de normas que definem conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar, e um

conjunto de práticas que permitem a transmissão desses conhecimentos e a incorporação

desses comportamentos... que podem variar segundo as ´´epocas finalidades religiosas,

sociopolíticas ou simplesmente de socialização). (JULIA, 2001, p.10-11).

Portanto, são diversos elementos operando no ambiente escolar, ligados aos contextos

internos e externos do espaço físico da escola, que vão influenciar os indivíduos em sua

formatação cultural. Esses conjuntos de normas que determinam ocupação e construção dos

espaços escolares deveriam existir para fomentar e incentivar possibilidades do ser humano
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acessar informações e caminhos necessários para a promoção de novos espaços e produção

da sua própria cultura escolar (ROSA & GALERA, 2002). É preciso que, a escola esteja

preparada para interpretar as demandas e enfrentar os novos desafios impostos no cotidiano

acerca do ensino /aprendizagem desde os gestores e todos os demais funcionários

envolvidos direto e indiretamente com o ensino. Corroborando com Rosa & Galera (2002)

quando defendem que, os gestores reconhecem a escola como um ambiente educativo e

acreditam na sua relação direta com o conhecimento e a socialização como uma via de mão

dupla na busca para a valorização da cultura escolar e tem consciência disso, mas

reconhecem também, que a escola não oferece condições de discussões, para questões que

envolvem as transformações necessárias do espaço, e não abrem espaço para assuntos do

interesse coletivo, e não tem sido um local interessante e prazeroso ao aluno. A escola não

pode continuar sendo um espaço, onde são desenvolvidas apenas atividades curriculares, ela

precisa ser um espaço onde possa se aproveitar todas as habilidades físicas, psíquica, social,

cultural, política e econômica dos alunos e de toda a comunidade envolvida com a

organização escolar que de acordo com Rosa & Galera (2002, p.5) defende que:

Será que a escola também não deveria ser assim, capaz de fazer com que aqueles que por

ela passem e dela se apropriem, possam considerá-la uma obra eternamente inacabada e o

caminho para a vida?

Para, Didonet (2002) o espaço da escola não é apenas um território, que guarda alunos,

livros, professores, mas é um lugar de aprendizagem, há uma docência neste espaço, ele

caminha com a dinâmica social: gera ideias, sentimentos, busca o conhecimento, além de

ser alegre aprazível e confortável. Os desafios da escola na atualidade exigem constantes

transformações, porque é na escola que fica a maior parte do tempo os atores, imbuídos com

as tarefas de ensino/ aprendizagem e é natural que neste ambiente aconteçam os constantes

conflitos e desgastes entre ambos os atores. De acordo com Santos (2013) parece que a

pesquisa em educação, principalmente no campo das políticas educacionais não tem

produzido resultados satisfatórios, para o enfrentamento dos problemas e desafios postos a

mesma na atualidade. A crise que a educação formal regular vem enfrentando é generalizada

e diversificada, sua compreensão requer a consideração de vários aspectos para além dos

sistemas escolares (SANTOS, 2013). No entanto, aí que deveria entrar à estrutura do estado,

fornecendo ferramentas capazes de intervir nesta mediação, dando suporte aos profissionais

envolvidos com a difícil tarefa de ensino/aprendizagem propiciando àquilo que ainda nos é

tão caro, uma cultura escolar. A escola deveria ser um espaço regado por novas perspectivas

e transformações de realidades, sejam elas quais forem. A organização da escola como um

espaço sociocultural, deixa claro as transformações promovidas neste ambiente refletindo

múltiplos significados na investigação da cultura escolar e que estudos desta natureza tem
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surpreendido pois quando pensa em encontrar o inusitado e o extraordinário, encontramos

lugares comuns, quase sempre negligenciados por comporem estruturas habituais de nossa

percepção da realidade (BENCOSTTA, citado por ROSA & GALERA, 2002). A revolução do

sistema de educação de base, passa por projetos sérios, que levem em conta um outro

pensamento, do que seria uma escola de qualidade, onde o ambiente escolar favoreça a

permanência das pessoas, evolvendo-as em um outro mundo, um mundo onde os caminhos

e as oportunidades cruzam-se constantemente, contaminando e amparando os atores

envolvidos, nesta árdua tarefa de transformar crianças em homens e mulheres, capazes de

impactar o mundo e a sociedade em que eles vivem. 3. ESTRUTURA ESCOLAR E

QUALIFICAÇAO PROFISSIONAL 3.1. PARA COLHER É PRECISO PLANTAR São diversos

fatores que estão ligados direto e indiretamente no cotidiano escolar que compõem toda uma

engrenagem para o funcionamento adequado da estrutura escolar, fatores estes que

precisam urgentemente serem revistos nos projetos de educação, propostos nos planos

governamentais e atualmente discutidos como: o plano nacional de educação e a unificação

do currículo nacional, que visa uma homogeneidade dos conteúdos ensinados, entre as

diferentes regiões do Brasil, preservando as especificidades de cada região. As discussões

sobre os problemas, caminhos, e desafios da educação vem cada vez mais, discutindo como

criar indicadores de qualidade, e isso tem ganhado espaço entre os governos, pais,

movimentos sociais, estudantes e pesquisadores mesmo com algumas retóricas. No caso do

Brasil, a efetivação de uma escola de qualidade apresenta-se como um dos grandes desafios,

mesmo sabendo que tem se verificado alguns avanços no acesso e cobertura, sobretudo no

tocante ao ensino fundamental. Mas as defasagens e os gargalos ainda carece ser superados

que são os problemas relacionados à aprendizagem efetiva (DOURADO & OLIVEIRA, 2009).

Porem é necessário ir mais longe, e incluir toda a estrutura escolar nos projetos

governamentais garantindo os investimentos necessários, e possibilitando a qualificação dos

atores envolvidos com a tarefa de ensino/aprendizagem. De acordo com Dourado & Oliveira,

(2009) formação, profissionalização e ação pedagógica relacionada ao perfil docente como:

titulação/ qualificação adequada, vínculos efetivo para sua atuação, valorização profissional,

dedicação a uma só escola, progressão e ascensão na carreira por meio de qualificação

permanente, são condições e deveres básicos que precisam ser garantidos a esses

profissionais imbuídos desta majestosa e desgastante tarefa que é o ensino/ aprendizagem.

Atualmente às políticas públicas de incentivo a qualificação desses profissionais,

encontram-se insuficientes ou defasadas e consequentemente apresentando-se bastante

desestimulantes, com salários e planos de carreiras entre os mais baixos entre todas as

profissões. Um projeto que inclua condições adequadas de trabalho, fomento e valorização

da carreira dos profissionais de educação, com todos os direitos e incentivos da educação
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superior universitária, faz-se urgente e inadiável para começarmos a perceber os seus

reflexos positivos, na melhoria da educação básica, tornando a carreira ainda mais atrativa e

mais valorizada, possibilitando cada vez mais, a atração e retenção de pessoas altamente

qualificadas, para atuarem na educação básica. De acordo com Dourado & Oliveira, (2009,

p.206):

Nesse contexto, sinalizam que tais elementos podem, em parte, ser tratados como aspectos

objetivos para a construção de condições de qualidade em uma escola considerada eficaz ou

que produz resultados positivos. Ao mesmo tempo, alertam que, aliados aos aspectos

objetivos, merecem destaque as características da gestão financeira, administrativa e

pedagógica, os juízos de valor, as propriedades que explicitam a natureza do trabalho escolar,

bem como a visão dos agentes escolares e da comunidade referente ao papel e às finalidades

da escola e do trabalho nela desenvolvido. Outro fator extremamente importante diz respeito

à autonomia da escola, para pensar, planejar, investir e gerenciar essa estrutura complexa,

que se apresentam atualmente como grandes desafios, para alcançar uma escola de

qualidade, infelizmente bastante negligenciada pelos governos e pela própria sociedade, que

aceitam as escolas não terem autonomia financeira e gerencial, para poder proporcionar

melhores condições estruturais e de provimento de itens básicos, extremamente importantes

no dia a dia das atividades escolares. Neste sentido Dourado e Oliveira (2009, p.206) defende

que:

Tais considerações ratificam a necessária priorização da educação como política pública, a

ser efetivamente assegurada, o que implica: aumento dos recursos destinados à educação,

regulamentação do regime de colaboração entre os entes federados, otimização e maior

articulação entre as políticas e os diversos programas de ações na área; efetivação da gestão

democrática dos sistemas e das escolas, consolidação de programas de formação inicial e

continuada, articulados com a melhoria dos planos de carreira dos profissionais da educação

etc. Essas perspectivas apontadas na construção de uma escola de qualidade permeiam a

valorização desses profissionais perante a sociedade sem perder a concepção que tais

avanços precisam dialogar com o contexto em que ele está inserido. 4. CONSIDERAÇÕES

FINAIS Quaisquer pensamentos acerca da educação brasileira nos moldes atuais são

extremamente complexos e raramente chegaremos a um diagnóstico satisfatório para uma

intervenção exitosa, mas, trabalhar, entender e motivar o ser humano nem sempre é uma

tarefa fácil, mas quando conseguimos transformar uma criança em cidadãos dignos e efetivo

de exercer sua cidadania, nos faz acreditar que só a educação é capaz de transformar

qualquer sociedade e o próprio mundo que os rodeia. São diversos fatores, que vão desde a
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falta de um projeto de estado estratégico sério para o enfrentamento do problema, até a

ingerência e falta de vontade política, que prefere ficar com aquela visão míope, de que,

investir em educação é um peso no orçamento público, e não um investimento estratégico

para tirar um povo e uma nação do seu subdesenvolvimento crônico. (SANTOS, 2013) realça

a proposição que todo o processo de repensar e re-criar a humanidade e o fazer educação no

Brasil, englobando avanços e crises na educação formal na atualidade precisa-se passar pela

educação infantil, já que historicamente o Estado brasileiro desde o início da organização do

sistema de ensino sempre tem priorizado seus investimentos e políticas direcionadas ao

ensino superior tendo em vista seus ideais classistas. Tendo em vista que o maior problema

da educação brasileira encontra - se na educação de base, urge um redirecionamento nas

políticas e investimentos neste setor, para enfrentar as defasagens de ensino /aprendizagem

na educação básica brasileira. Uma definição clara dos horizontes, que precisa ser seguido

com políticas estruturantes, sérias, comprometidas com outra lógica de educação, que passe

a enxergar a alocação dos recursos necessários para o enfrentamento do problema, como

investimento e não como é atualmente a descrição como despesas. Em síntese, o mesmo

estado que deveria somar esforços para transformar e promover a educação brasileira é o

mesmo que deixa explícito, que a nossa educação é um peso nas finanças públicas. Qual a

agenda educacional brasileira que atualmente podemos apontar de imediato como caminho a

ser seguido por professores, mestres, pais e alunos?

. Confesso que uma grande maioria das pessoas e profissionais citados, envolvidos com

educação, teria grande dificuldade em apontar qual seria essa agenda e esse caminho a ser

percorrido, devido à falta de clareza, definição, comprometimento e segurança por parte dos

governos responsáveis por traçar as estratégias, para subsidiar o enfrentamento dos

problemas da educação brasileira.
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