
 Carrego comigo, professor que sou, uma frase que há 
muito li ou ouvi de algum destes grandes e abnegados 
brasileiros, pois eles existem. A frase dizia mais ou menos 
assim: “Professor é alguém que ajuda a abrir a janela, 
descortina novos horizontes e auxilia o outro a ver e 
transformar o mundo”. A grande missão do professor, 
desse ponto de vista, é antes desenvolver a percepção e 
a consciência do que meramente fornecer conteúdos. 

 O professor, baluarte da educação, tem o poder de 
transformar vidas, transformar realidades, mas para isso 
precisa do reconhecimento do Estado e da sociedade. 
É quase insólito que tenhamos que ter uma lei para 
garantir o pagamento de pouco mais que dois salários 
mínimos para um professor de educação básica atuar 40 
horas semanais. É preciso decidir o lugar da educação 
neste país. A composição orçamentária e as fontes de 
recursos atuais não permitem as condições de melhoria 
da educação nem a valorização do professor. Há que se 
mudar estruturalmente, pois do contrário, há momentos 
que avança-se um pouquinho para se desgastar logo 
em seguida. Do jeito que está, há pouca margem para 
movimentação. Tem-se que mudar a lógica, a estrutura, 
a composição orçamentária, os recursos da educação e 
para a educação se quisermos coloca-la em patamares 
que é merecedora.
 
 A lógica da educação a serviço do desenvolvimento 
nacional reside em três pontos indiscutíveis: a) formação 
continuada para os professores; b) melhoria e atenção 
constante às condições de trabalho; e 3) salário 
condigno com a importância da profissão docente. 
Essas são as condições básicas para o alavancamento da 
Educação. 

 Em todos os países onde essas três condições estão 
garantidas, professor está entre as cinco profissões mais 
desejadas pelos jovens, como acontece na Finlândia, por 
exemplo. Nesses países, tem-se investido em cursos de 
licenciatura de alta qualidade, de formação humanista 
e que garantem todo um conjunto de ciência, 
conhecimentos e valores que dão sentido e perspectiva 
de reflexão ao ser, estar e agir em sociedade. Em países 
onde impera o descaso oficial com a Educação, há 
poucos jovens interessados nos cursos de licenciatura, 
como ocorre no Brasil. Entretanto, o professor e a escola 
são vistos como possibilidade de ascensão social. 
Mesmo tão desabrigado, o professor é referência, é ídolo, 
é modelo para a grande maioria dos jovens. E aí reside 
nossa esperança para o país.
 
 Heróis anônimos, arautos da transformação tão 
necessária em todos os níveis do ensino, tomam para 
si a responsabilidade de formar as novas gerações de 
cidadãos e profissionais. Vamos continuar acreditando e 
lutando para melhorar a educação em nosso país.
 
 Parabéns a todos os professores que fazem do ensino 
uma ciência, uma arte, uma filosofia e uma Missão.

P.S.: Hoje, dia 15 de outubro, Dia dos Professores, os 
estudantes dos cursos de licenciatura e os docentes da 
Unesc ligados à Unidade Acadêmica de Humanidades, 
Ciência e Educação estarão o dia todo na Praça Nereu 
Ramos com um conjunto de atividades. Vá até lá 
prestigiar! Você é nosso convidado.
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