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A importância dos pilares da educação 

Allan Samuel Gomes Rodrigues 

 

A educação é sustentada por diversos pilares fundamentais, e a falta de 

estrutura nos mesmos − ou em sua base − gera este desequilíbrio que torna 

instável a educação de um modo geral. 

Toda a base da educação começa no ambiente em que a criança 

cresce, sendo geralmente em casa, com sua família, onde o futuro e a 

educação da criança florescem a partir dos conhecimentos passados a ela 

através de seus progenitores. Fatores como a falta de incentivo por parte dos 

pais influenciam negativamente, pois a criança deixa de se interessar pelo 

aprendizado, e acaba por se prejudicar futuramente. É provável que muitos 

pais não possuam tempo sobrando, em decorrência de seus empregos e da 

sustentação da família e de sua casa, então acabam perdendo a oportunidade 

de participar dessa parte da vida de seus filhos. 

Há também a situação de diversas famílias mais carentes, em que 

muitos dos pais não tiveram o acesso à educação, ou apoio e suporte 

necessários. Então acabaram por recorrer ao trabalho no lugar da escola. 

Nesses casos, não costuma haver a valorização da educação e isso acaba 

passando de pai para filho. 

Por outro lado, outro elemento que gera desinteresse dos alunos é a 

falta de infraestrutura nas escolas. É importante a presença da tecnologia no 

ensino de crianças e jovens nos dias de hoje, com atividades que variem para 

além da grade escolar, como novas linguagens, música, artes, ou até mesmo 

jogos educativos. Entende-se que um ambiente escolar receptivo e agradável 

atrai mais interesse e atenção dos alunos. 

Percebe-se que, para que ocorra um avanço na educação, as melhorias 

devem ser feitas no pilar da educação, ou seja, para os menores, no ensino 

fundamental, pois sem essa base de conhecimento, o jovem chega aos pilares 

mais altos, como o ensino médio, despreparado. 

Além disso, um dos muitos motivos da evasão escolar é a frequente 

gravidez na adolescência. Uma forma de tentar prevenir a mesma seria 

produzindo conteúdo de educação sexual nas escolas, conscientizando os 
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alunos. Há também a problemática presença de casos de bullying, que 

poderiam ser discutidos com frequência, através de palestras e conversas 

entre pais e mestres. Sendo assim, é importante não só melhorar a educação 

através da criança, mas também no preparo e capacitação dos professores, 

para que lidem com essas situações e gerem um ensino de qualidade para os 

estudantes. 

 

 

A educação do futuro depende do presente 

Ana Júlia Ribeiro Pereira 

 

É possível afirmar que a educação brasileira hoje se encontra em 

péssimo estado com a aprovação da PEC 241 ou PEC 55. O texto propõe a 

criação de um limite máximo para os gastos com despesas primárias dos 

poderes Executivo, Judiciário e Legislativo a partir de 2017. Sendo assim, 

“cumprir as metas estipuladas para o Plano Nacional da Educação (PNE) se 

torna uma tarefa inviável”, é o que afirmaram com convicção todos os 

participantes da mesa O impacto da PEC 55 no cumprimento das metas do 

PNE.   

Além da PEC, temos a reforma do ensino médio, que retira sociologia, 

filosofia, artes e educação física das matérias obrigatórias do ensino médio. É 

importante termos conhecimento do que é tratado na reforma. Ela estabelece 

disciplinas optativas, que devem estar dentro das áreas da BNCC (Base 

Nacional Comum Curricular), que são distribuídas das seguintes formas: 

linguagem e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da 

natureza, ciências humanas e formação técnica. 

Além da reforma interferir na Base Nacional Comum Curricular, a 

mesma propõe a possibilidade de pessoas não formadas em licenciaturas 

assumirem funções docentes. Sendo assim, qualquer profissional graduado, 

apenas com uma complementação pedagógica, poderá assumir aulas no novo 

ensino médio. Abre-se a possibilidade de a profissão voltar a ser um “bico”, 

desvalorizando ainda mais as já insuficientes remunerações dos professores 

de grande parte das redes públicas. 
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Conclui-se que, com a reforma do ensino médio e com a PEC 55/241, os 

percentuais da educação brasileira, que atualmente já estão baixos, só tendem 

a cair mais. Vale lembrar que, para cada 100 alunos que entram na primeira 

série, somente 47 terminam o 9º ano na idade correspondente; 14 concluem o 

ensino médio sem interrupção e apenas 11 chegam à universidade, de acordo 

com uma pesquisa realizada pelo Jornal Gazeta do Povo.  

As principais medidas para melhorar esses números são a valorização 

dos profissionais da educação, a implantação de medidas políticas 

educacionais a longo prazo e a mobilização da sociedade para conscientização 

sobre a importância da educação.  

 

 

A tecnologia na educação 

Etiely de Moura Martins 

 

A educação hoje possui um grande problema. Os alunos têm acesso a 

todas as informações que quiserem em casa, usando internet no computador, 

celular, ou até mesmo através da televisão, e os professores continuam só 

tentando empurrar mais e mais informações. A maioria deles não se interessa 

em mudar a sua metodologia e isso é um problema. 

 Os alunos não conseguem manter o interesse e a atenção nas aulas, 

porque os métodos que os professores usam não funcionam muito bem nos 

dias de hoje. Para mudar isso, os docentes deveriam se aperfeiçoar, 

atualizando suas metodologias e os recursos utilizados, fazendo atividades que 

integrem a tecnologia. 

 Mas isso é problemático, pois não são todos os alunos que tem o 

acesso à internet em casa. Porém, a escola pode ajudar nisso, disponibilizando 

tablets, computadores e materiais de ensino, e também promovendo e 

estimulando a atualização da metodologia dos professores.  Da mesma forma, 

as universidades devem modernizar os seus cursos para formar professores 

mais preparados para lidar com a tecnologia. 
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 Então, conclui-se que, de fato, as escolas devem se atualizar no cenário 

das atuais tecnologias, tentando se integrar a esse meio, através de ações 

importantes para manter o interesse e motivação dos alunos. 

 

 

O ensino integral e a evasão escolar 

Gabriel Amandio Serafim 

 

Hoje, no Brasil, 28,1% dos alunos no primeiro ano do ensino médio 

desiste da escola, e isso não é um problema exclusivo do ensino médio. É um 

dado alarmante, e, segundo o Banco Mundial, a evasão escolar gera um 

prejuízo de três bilhões de reais para o país, dinheiro suficiente para construir 

cerca de sete mil e quinhentos postos de saúde. 

 É sabido que precisamos reverter essa situação e um caminho bom para 

isso são as escolas técnicas de tempo integral. Elas foram introduzidas 

primeiramente no setor público com os CIEPs, os Centros Integrados de 

Educação Pública, criados por Leonel Brizola e considerados por Darcy 

Ribeiro, respeitado escritor na área da educação, como uma revolução na 

educação do país. 

 Percebe-se que um dos preconceitos em relação às escolas integrais é 

de que o tempo na escola deixaria o aluno mais entediado. Porém, na proposta 

das escolas de tempo integral, haveria diversas atividades para socializar e 

entreter o aluno, como esporte e música.  O aluno poderia almoçar na escola, 

realizar atividades físicas e de lazer e, além de tudo, aprender uma profissão, o 

que faria os alunos sentirem que realmente estão investindo na vida deles ali. 

 Portanto, com a idea dos CIEPs, é possível visualizar um caminho para 

diminuir a evasão, aproximando mais o aluno e a escola e incentivando o 

discente a se desenvolver profissionalmente e socialmente, além de ensiná-lo. 

OS CIEPs já levaram o Rio Grande do Sul a ter a melhor educação do país e 

poderiam fazer o mesmo novamente. 
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EducAÇÃO 

Gabriel de Farias Leandro 

 

Uma das grandes certezas que a humanidade tem hoje é que a cada dia 

que passa as oportunidades de uma vida melhor ou com mais condições estão 

cada vez mais concorridas. Cada vez mais aumentam as exigências em 

relação à educação para que se tenha uma profissão no mínimo estável. 

Consequentemente, a valorização do ensino, tanto por parte da escola 

como da família, se tornou notória. Entre os países mais desenvolvidos, vemos 

as melhores posições no “ranking” de países com melhor educação. 

 Então, entende-se que, se queremos um país desenvolvido, precisamos 

investir em educação, ou seja, se queremos um país com mais recursos, 

qualidade de vida, condições financeiras e trabalho, devemos, a partir de 

agora, formar pessoas capazes de construir esse futuro. 

 Um dos pontos principais deste desafio é que a educação seja 

disponibilizada de igual forma a todos que a procurem, independente de 

condições financeiras, etnia, gênero. Para que todos aqueles que almejam 

melhores posições, tenham a chance de lutar por elas. 

 Um aspecto negativo a ser mencionado é que hoje, em nosso país, a 

educação ou o ensino nas escoas, tem se voltado mais para questões 

ideológicas do que realmente para ensinar e incentivar os jovens a buscar o 

conhecimento e a desenvolver suas habilidades em áreas que têm mais 

interesse.  

 Conclui-se assim que os que estão sendo formados em nossa 

sociedade devem receber todo o possível conhecimento, independentemente 

de ideologias, crenças, posições e condições financeiras. Esse conhecimento 

deve ser oportunizado com qualidade e investimentos cada vez maiores. Além 

disso, os jovens devem ser constantemente incentivados na busca do mesmo, 

para que eles tenham a oportunidade de escolher as condições em que 

almejam viver. 
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Desenvolvimento da educação 

Gabriel Prezzi 

 

De uns tempos para cá, a educação tem sido mais fácil e viável tanto 

para quem aprende quanto para quem ensina devido às tecnologias avançadas 

de que dispomos hoje em dia. Se compararmos o ensino de décadas atrás com 

o de hoje, podemos ver que o de hoje tem vantagens em razão do fácil acesso 

a informações através de sites de pesquisa, vídeo aulas, recursos para aulas 

dinâmicas, etc.  

Como o mundo tende a desenvolver-se e evoluir, entende-se que a 

educação logo, logo será mais viável, prática e interessante, atendendo a um 

anseio da sociedade. 

Um bom exemplo a ser seguido é o do Canadá, um país bem 

desenvolvido em questão de educação e tecnologia, que está entre os dez 

países com a melhor educação do mundo. 

Assim, uma boa educação no futuro envolverá o fácil acesso a 

informações e um ensino produtivo mediado pela tecnologia.  

 

 

Presente e futuro da educação 

Gabriel Soares Enriconi 

 

 Hoje em dia, a educação vem sendo prejudicada por diversos fatores, 

por exemplo, pelo corte de verbas destinado a universidades federais e escolas 

públicas. Também há pessoas que não refletem a respeito do seu voto e 

elegem políticos que não dão o devido valor à educação. Além disso há a 

corrupção, que vem atingindo bastante a educação, com desvios de dinheiro 

destinado à merenda de jovens, a livros, a computadores e a melhores 

instalações. 

 A educação brasileira que queremos para o futuro, com certeza, é uma 

melhor que a de agora. É inadmissível termos tudo para ir para frente e 

ficarmos na estaca zero. Segundo uma pesquisa realizada recentemente pela 

OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), o 



 

 
 9 

Brasil foi o país que mais subiu na média de pontuação no PISA (Programa 

Internacional de Avaliação de Alunos), porém, mesmo sendo o país que mais 

subiu no ranking, ocupamos a 58ª posição entre os 65 países com os quais a 

pesquisa é realizada. 

 Este é um reflexo de que, sem o apoio necessário, não iremos para 

frente. Por isso, o poder público deve investir na educação e ouvir cada vez 

mais os estudantes. Assim, poderemos ter um futuro próspero, não somente na 

educação, mas em todos os segmentos, porque o jovem de hoje é o cidadão e 

trabalhador de amanhã. 

 

 

Educação, perspectiva para o futuro 

Giordano dos Santos Parlato 

 

Na sociedade brasileira atual, é notável a desigualdade na educação. 

Uns possuem amplo acesso ao conhecimento (possibilitado pelo dinheiro) 

através de cursos pagos, escolas particulares, livros, computadores, etc., 

enquanto a outra parte da população, em alguns casos, é até analfabeta. Uma 

padronização da educação seria de grande importância, pois, assim, todos 

teriam chances iguais, e o método de seleção para ser selecionado para 

empresas, cursos, universidades, entre outros processos seletivos, seria o 

desempenho de cada indivíduo. 

Um dos fatores fortemente notados hoje em dia na nossa realidade 

educacional é a falta de interesse dos alunos, os quais, desde cedo, têm tido 

acesso à tecnologia (pelo menos a maioria deles). Logo, seria de grande 

importância que a tecnologia fosse acessível em todas as escolas, mas de uma 

maneira eficiente, usada para pesquisas, trabalhos e até mesmo utilizada em 

aulas de matérias comuns como português e matemática. 

Essa falta de interesse, às vezes, é resultado do défice de cultura. Se 

um jovem é apresentado ao teatro, à dança, ao canto, ao esporte, à arte, ele 

pode ganhar inspiração e começar a gostar de outras disciplinas, porque fará 

relações que serão mais significativas para sua vida. Atividades diferenciadas 

também permitem desenvolver, para além de conhecimentos específicos, suas 
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capacidades físicas, cognitivas e psicológicas, e isso não deixa de ser 

educação, é um aprendizado, e, com este, os jovens podem ganhar 

determinação para se esforçarem nas outras matérias. 

Seria de grande importância também que, além das atividades 

curriculares, houvesse outras programações como clubes durante o turno 

inverso e palestras em geral sobre assuntos que os jovens precisam estar 

cientes. A conscientização possui tanta importância quanto o estudo, e elas 

lado a lado formam pessoas fortes e preparadas. Com isso, as taxas de 

criminalização, depressão, suicídios, diminuiriam certamente. 

Desse modo, é possível perceber que a educação ideal será aquela que 

oportunizará que os alunos sejam mais versáteis e conscientizados e que 

formará adultos prósperos e que nunca perderão sua determinação para 

evoluírem cada vez mais. 

 

 

Educação: atraso e descaso? 

Guilherme Ryan Hinterholz Mutschall 

 

A educação é um dos mais importantes fundamentos da sociedade. 

Porém, embora tão importante, sofre muito com a sua atual situação. Falta de 

investimento do Estado de um lado, falta de tempo e/ou de interesse de muitos 

cidadãos – principalmente jovens – de outro. Largam os estudos ainda cedo – 

às vezes até antes de completar o Ensino Básico – não dão a devida 

importância à escola ou precisam trabalhar para sustentar sua família, 

deixando os estudos para trás. A desvalorização da educação tem suas 

consequências: o constante aumento da pobreza e da criminalidade é a 

principal delas.  

 Em uma pesquisa recente sobre o status do professor em 35 países, 

realizada pela Varkey Foundation, o Brasil ocupa o último lugar do ranking. 

Salário muito abaixo do esperado, um dos piores sistemas educacionais do 

mundo e desrespeito dos alunos foram fatores importantes para a pesquisa. 

Em outra pesquisa sobre qualidade na educação, realizada pela Unesco, em 

2017, o Brasil ficou em 88º lugar entre 127 países. 
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 A base de uma educação avançada é ter professores valorizados e 

alunos motivados. A base de uma sociedade moderna é uma educação 

avançada. Educação de qualidade é fundamental em uma sociedade bem 

desenvolvida; portanto, é importante ressaltar que não deveria ser tratada 

como um gasto, mas sim com um investimento a longo prazo. Porém, percebe-

se que essa não é a realidade brasileira: a aprovação da PEC 241/PEC 55 no 

final de 2016, que cria um teto para os gastos públicos (incluindo a educação) 

por até 20 anos, é uma prova disso. Precisamos nos questionar mais sobre 

decisões governamentais como essa: como isso afeta a nossa sociedade não 

só nos dias de hoje, mas também futuramente? 

 Precisamos engrandecer a educação, com mais investimentos e com o 

desenvolvimento de consciência sobre a sua relevância para os nossos 

cidadãos. Precisamos de uma educação mais acessível, motivadora e 

desenvolvida. Esse é o primeiro passo para nos tornarmos uma sociedade 

mais evoluída e, consequentemente, mais próspera. 

 

 

Que educação quero para o futuro? 

Guilherme Vargas Coimbra 

 

 Estamos vivendo um momento de mudanças na área da educação. Um 

novo modelo de aprendizagem está surgindo, não somente no Brasil, mas no 

mundo em geral também. 

 Este novo modelo que surge é o modelo de aprendizagem relacionado 

com a tecnologia, que está cada vez mais presente nas escolas e tende a 

crescer ainda mais no futuro. Esse é um modelo que possibilita que o aluno 

possa aprender por si próprio, o que, para muitos especialistas, é ótimo, pois o 

interesse pela escola é restabelecido.  Nessa perspectiva, os professores 

deixam de transmitir os conteúdos, para que os alunos possam descobrir os 

conteúdos por sua conta. Contudo, para que isso aconteça de forma bem 

sucedida é preciso que os professores tenham conhecimento dessas 

tecnologias e assim possam orientar os alunos para maximizar o seu 

aprendizado. 
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 Nihad Bassis, especialista em projetos educacionais baseados em 

tecnologia, e Nelsi Müller, secretária da educação do estado do Rio Grande do 

Sul, preveem que, no futuro, a escola continuará sendo o principal espaço para 

atividades de educação, mas serão ofertados outros cursos ou atividades para 

serem feitas à distância com ajuda da tecnologia. 

Percebe-se, portanto, que a tecnologia possibilitará uma nova educação 

para o futuro, melhorando a capacidade de aprendizado da maioria dos alunos. 

  

 

Educação em questão no Brasil 

Gustavo Silva Gomes 

 

 Hoje em dia, vemos a educação brasileira sendo muito afetada devido a 

nossa situação econômica. A educação encontra-se hoje de forma bem 

precária. É comum vermos escolas públicas sem professores e sem condições 

para oferecer conhecimento para os estudantes. Por outro lado, nas escolas 

particulares, a situação é diferente. Dessa forma, um estudante do ensino 

fundamental público, que sofre com problemas como ausência de professores 

e falta de estrutura e recursos, passará dificuldades no ensino médio, em 

processos seletivos e no mercado de trabalho. Logo, quem tem condições opta 

pela escola particular e por cursos preparatórios adicionais, e quem não tem? 

 O povo clama por uma educação melhor para todos, mas muitos querem 

uma mudança sem fazer nada. Há inúmeras alternativas para termos 

melhorias, porém nunca aplicadas ou nem sequer estudadas. 

 Uma sugestão seria usar de modo eficiente o tempo em sala de aula. 

Estudo do Banco Mundial divulgado no ano passado, realizado a partir de 

observação, mostrou que apenas 66% do tempo de sala de aula no Brasil é 

gasto efetivamente com o ensino. 

 Outro ponto seria garantir escolas com boa infraestrutura. Embora haja 

exemplos pontuais de professores que conseguiram arrancar um bom 

desempenho de crianças e jovens em escolas em péssimas condições, é 

unânime entre educadores, apoiados em pesquisas, que uma infraestrutura 

adequada, com lousas e giz (ou caneta), instalações cuidadas e carteiras, sem 
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falta de materiais necessários ao aprendizado, trazem melhores resultados aos 

alunos. 

 No momento, vislumbramos um futuro indefinido. Com uma recente 

eleição, não temos ideia do que será a educação, se melhorará ou ao contrário. 

Não sabemos, mas o brasileiro, povo sonhador, sonha em um dia saber que 

temos redes públicas de qualidade, escolas em que não faltem professores, 

que eduquem, disciplinem e ajudem a formar pessoas de bem. 

 

 

A importância de uma educação inclusiva 

Júlia Luz Maciel dos Santos 

 

A importância da educação para uma sociedade é incontestável. É 

através dela que nos moldamos como cidadãos e definimos nosso caráter. 

Mas, atualmente, em nosso país, ela não tem conseguido preparar os alunos 

verdadeiramente para lidar com a diversidade de sujeitos e relações. 

Em 2002, foi aprovada uma lei que oficializa a língua de sinais como a 

segunda língua materna do Brasil. Um marco importante para a vida dos 

deficientes auditivos, visto que, de acordo com o censo do IBGE realizado em 

2010, estes representam 9,7 milhões dos brasileiros. Mesmo com esse avanço, 

o idioma é pouco conhecido pela população e não é dada a devida atenção nas 

escolas. Isso dificulta a comunicação não só para os surdos, mas também para 

os que convivem de alguma forma com algum deles. No entanto, a 

comunicação é algo essencial para qualquer ser humano e, sendo assim, 

ninguém deve ser privado dela. 

Apesar da obrigatoriedade da inclusão por parte do governo, a falta de 

infraestrutura e profissionais qualificados dificulta o aprendizado de quem tem 

necessidades especiais. Também há muito preconceito vindo de indivíduos que 

não sabem lidar com essas pessoas, fazendo-os sentir mais excluídos. 

No futuro, é desejável uma educação em que sejamos mais inclusivos, 

menos preconceituosos e mais tolerantes às diferenças. Para isso, devem ser 

feitos mais investimentos na educação – como uma melhor preparação de 

profissionais e implementação de tecnologias e infraestruturas inclusivas – 
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procurando melhorar e tornar o ensino de alunos com necessidades especiais 

mais efetivo. Também é importante a conscientização da população sobre a 

relevância do idioma, disponibilizando pelo menos o ensino básico de Libras 

em todas as escolas, por exemplo, para que todos possam se comunicar com 

eficiência, e para que os deficientes auditivos possam se sentir mais acolhidos. 

 

 

Como a educação pode evoluir 

Leandro Barreto Soares 

 

A educação é uma coisa que evolui constantemente, mas atualmente ela 

parece estagnada e isso é inaceitável. 

É importante que a metodologia de ensino não seja tão rígida quanto a 

obrigatoriedade de determinadas matérias, e ela deveria cada vez abranger 

mais áreas de conhecimento. 

A educação atual não dá valor aos talentos únicos de muitas pessoas, 

como, por exemplo, o talento musical de muitos ou o talento artístico. É 

importante que no futuro isso seja uma prioridade, oferecendo disciplinas 

envolvendo, por exemplo, música e artes cênicas, que estimulariam esses 

talentos desde o começo. 

 Além disso, percebe-se que a educação nos moldes atuais acaba 

causando muita pressão em estudantes e até ocasionando doenças como 

depressão e ansiedade. A sociedade deveria dar muito mais importância para 

isso, pois a educação deveria ser um refúgio para seus alunos e não uma 

“punição”. Já houve muitos relatos de estudantes cometendo suicídio e um dos 

motivos seria essa pressão, o que mostra como isso é relevante e deveria ser 

pensado.  

 De fato, a educação deveria mudar muito e algumas sugestões para 

essa mudança seriam o uso de mais tecnologias e de metodologias mais 

dinâmicas, a oferta de disciplinas diferenciadas que permitam o 

desenvolvimento de talentos particulares e a redução da pressão que é gerada. 
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Os prejuízos de uma educação deficitária 

Lucas Carvalho Ramos 

 

 A situação da educação no Brasil é de fato precária. Percebe-se que, 

em muitos casos, a educação nas escolas públicas é extremamente básica e 

há muito poucos incentivos para que o aluno estude ou se esforce de qualquer 

maneira. Assim, muitas vezes os jovens desistem dos estudos por falta de 

interesse, o que resulta no aumento da pobreza e da criminalidade no país. 

 Também é problemático o fato do que, em certas regiões do país, ainda 

não é fácil o acesso a escolas. Em determinadas zonas rurais, a infraestrutura 

das escolas é ainda mais precária, oferecendo uma qualidade de ensino 

inferior à das escolas de zonas mais desenvolvidas de um estado. Mesmo com 

tantas dificuldades, aqueles que decidem se esforçar e frequentar a escola 

acabam não sendo bem preparados e tendo problemas para encontrar uma 

chance no mercado de trabalho. 

 Tais problemas com a educação têm um grande impacto negativo na 

qualidade de vida brasileira. As pessoas afetadas por uma educação deficitária 

terão menos chances de cursar uma universidade ou conseguir um trabalho, 

assim levando ao aumento da taxa de desemprego e dos índices de 

criminalidade. Portanto, os problemas relacionados à educação merecem 

atenção de imediato do governo e da sociedade para que o país tenha um 

futuro mais próspero. 

 

 

Por uma educação melhor  

Lucas de Vitt Teles 

 

A educação hoje no Brasil é muito fraca se comparada à educação de 

outros países, como Alemanha, França, Estados Unidos, Japão e outros países 

desenvolvidos. No Brasil, há muitos jovens que desistem de estudar devido às 

condições desfavoráveis das escolas públicas.  
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No ensino público, há professores que não conseguem fazer seu 

trabalho direito, porque são desvalorizados financeiramente e socialmente, há 

indisciplina de alunos e, em alguns casos, até violência em sala de aula.  

Outros motivos que incomodam os jovens estudantes são as 

dificuldades financeiras das famílias e a falta de estrutura, manutenção e 

tecnologia nas escolas públicas. 

O acesso facilitado à internet seria muito importante para uma educação 

melhor, já que através dela os alunos teriam contato com vídeo aulas, sites 

com informações sobre conteúdos de matérias e recursos criativos para a 

aprendizagem.  

Além disso, outro aspecto importante para aprimorar a educação seria 

que os professores, não só ensinassem seus conteúdos, mas ouvissem mais 

os alunos, tentando compreender e atender seus interesses, bem como os 

ajudando a superar suas dificuldades. 

Conclui-se que pode levar muito tempo para mudar a educação do país 

para melhor, mas o povo brasileiro não pode desistir. Temos que lutar para 

melhorar a educação do Brasil, porque os jovens merecem uma educação 

melhor e eles são o futuro.  

 

 

Projetos para a evolução 

Lucas Rohr Carreño 

 

Atualmente, percebe-se que a população brasileira quer cada vez mais 

um país sem corrupção, com mais segurança, saúde e educação; porém, 

apenas com esta última, podemos assegurar o resto. O Brasil não ocupa hoje 

uma excelente posição no ranking global de economia, e busca-se reverter 

isso. Pesquisas internacionais apontam que a qualidade da educação impacta 

muito a economia de um país.  

Assim, se quisermos ter um desempenho econômico melhor, 

necessitamos de projetos que ajudem a melhorar a educação no país, assim 

atendendo a demanda populacional por um país de qualidade melhor, tendo 

em mente que, com bom ensino, formam-se melhores cidadãos. Esses 
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cidadãos terão caráter e integridade, serão profissionais que tornarão possível 

o desenvolvimento social.  

Existem projetos que tentam melhorar a qualidade de ensino, tanto na 

própria área de educação, como projetos de preparação de alunos para Ensino 

Médio ou universidades, tanto como em outras áreas, como o “Educação para 

a Paz e Não violência”, que incentiva os alunos a se distanciarem da violência 

desde cedo, fazendo uso de atividades coletivas que promovam o sentimento 

de igualdade e não violência dentre os estudantes. 

 Também existem projetos não tão bem sucedidos, como aqueles que 

visam à igualdade de gênero e ao respeito a diferentes sexualidades desde o 

período escolar, como o “Igualdade entre os sexos”, que introduz práticas não 

sexistas no cotidiano das escolas, como tempos iguais de prática de atividades 

diversas entre meninas e meninos. Esses não têm tanto espaço devido ao 

preconceito que existe no Brasil, tendo em vista que o mesmo é um dos países 

que mais mata mulheres e LGBTs no mundo, com índices de aumento entre 

2016 e 2017 de 6.1% e 30%, respectivamente. Por outro lado, alguns projetos 

surgem com uma máscara, ou seja, dizem melhorar a educação, mas, por trás, 

é exatamente o contrário, como a Reforma do Ensino Médio, que acaba com a 

importância de diversas matérias que ajudam a formar os cidadãos. A Reforma 

torna apenas Português e Matemática disciplinas obrigatórias, o que pode, por 

exemplo, fazer com que um futuro profissional não saiba da história de seu 

próprio país, o que prejudica seu conhecimento geral e talvez até sua visão 

ética, resultando em profissionais pobres em cultura, que, assim sendo, 

acabam tornando-se pouco produtivos em seus empregos. 

 Percebe-se que, na política atual, se fala muito na educação, mas 

poucos candidatos fazem algo por ela. No caso desses mesmos serem eleitos, 

a educação será prejudicada e o restante da sociedade não irá se desenvolver. 

Por isso, necessita-se de políticos que realmente façam algo, e pode-se 

perceber que o fazem tendo em vista seus históricos de realizações. 

 Conclui-se que necessitamos de uma conscientização do governo e da 

população para alcançarmos a educação desejada por todos. O Brasil 

necessita de grandes ideias para melhorar este campo, que, como muitos 

estudos demonstram, é a base para um país desenvolvido e igualitário. É 
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preciso apoiar projetos de ensino em diversas áreas, para a formação de 

excelentes profissionais que tenham a capacidade de melhorar o Brasil. 

 

 

Desigualdades na Educação 

Luciana Finger Ribeiro 

 

Hoje em dia, percebe-se que a educação sofre grandes dificuldades e é 

marcada por desigualdades. O Brasil possui grandes taxas de analfabetismo e 

fica para traz quando o assunto é educação de qualidade. 

Entende-se que há uma grande diferença entre as escolas públicas e as 

privadas, que vai desde a estrutura das escolas até a forma de ensino. O 

sistema público de educação, por exemplo, é o mais injustiçado e depende das 

verbas do governo. Em algumas partes do país, há escolas que enfrentam uma 

luta diária para poder cumprir o seu papel em ensinar crianças e adolescentes, 

enfrentando falta de estrutura, falta de material e até mesmo falta de 

professores. Já o sistema privado não sofre desses problemas e nem depende 

do governo. 

É importante observar que há uma desigualdade enorme entre quem 

tem condições de pagar uma escola particular, os de alta renda, e quem não 

tem condições, os de baixa renda. As desigualdades e a falta de condição 

levam, muitas vezes, à desistência dos alunos. Isso acaba definindo o futuro, 

não só profissional, mas também pessoal desses indivíduos.  

Mesmo assim, tendo essa diferença, ainda há escolas públicas boas, 

tanto quanto ou melhores que particulares. Nesses casos, o que faz toda a 

diferença é o empenho dos alunos, incentivo e exemplo dos pais, a qualificação 

e empenho dos professores e as verbas do governo, todos esses fatores são 

fundamentais.  

Para combater essa desigualdade, é necessário ser investido mais no 

sistema público de educação, oferecendo uma educação de melhor qualidade 

para os mais pobres, com maior infraestrutura e melhor formação de 

professores. 
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Sugestões para a melhoria da educação brasileira 

Matheus Corgo Verch de Oliveira 

 

A educação brasileira não chega perto de ser das melhores. O Brasil 

não ocupa uma posição favorável no ranking mundial de educação, e isso não 

é surpresa. Há vários aspectos da educação que precisam ser mudados para 

que a vida dos brasileiros melhore, pelo menos um pouco. 

Um aspecto que deveria ser aprimorado é a existência da educação 

social. O foco dessa seria melhorar a convivência das pessoas em sociedade, 

diminuindo a discriminação. Para isso, seriam necessários projetos orientados 

pelos professores, em que houvesse a discussão de tópicos voltados para a 

harmonia social, e ações de integração entre os alunos. 

Outro elemento importante seria a oferta de aulas voltadas para a 

realidade doméstica. Seriam aulas focadas em demandas relacionadas com o 

lar, tais como gerenciar os gastos em casa, cozinhar, organizar o ambiente, 

etc. Alguns benefícios seriam economizar água e luz, dinheiro em 

supermercados, e formar pessoas mais capazes e independentes. 

Vários indivíduos vêm se tornando, de alguma forma, preconceituosos e 

dependentes, e isso vem da infância e da adolescência. Assim, se a educação 

atendesse os aspectos mencionados, diminuiria esse perfil na atual sociedade. 

 

 

A educação que queremos e precisamos 

Paola Liandra Tunis Rotta 

 

A educação no Brasil é um assunto bastante discutido. Em 2013, a ONU 

realizou uma pesquisa que afirmou que menos da metade da população 

brasileira concluiu o ensino médio. Segundo o IBGE, em 2016, cerca de 8% da 

população era analfabeta. Esses dados são consequência direta dos altos 

índices de evasão escolar.  

Mas por que os jovens abandonam os estudos? Há diversos fatores, 

mas o financeiro é um dos maiores responsáveis. Muitas famílias passam 
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necessidade, o que leva os alunos a largarem a escola e irem em busca de 

emprego para poder ajudar em casa. Para nossos avós, por exemplo, essa 

realidade era muito mais comum do que a em que alguém concluía os estudos. 

Apesar de a situação ter melhorado com o passar do tempo, as estatísticas de 

crianças e jovens nessa situação, ainda são bem elevadas. 

Além disso, tendo em vista a precariedade da educação no Brasil, o 

incentivo para permanecer estudando é muito pequeno. As escolas públicas 

estão praticamente sucateadas, recebendo o mínimo de investimento possível 

por parte do governo, e os professores são cada vez mais desvalorizados. 

Faltam materiais, equipamentos, instalações, manutenção... falta o básico. 

Como preparar o estudante para o acirrado mercado de trabalho se nem 

pagamos o salário dos professores? 

Recentemente, uma análise feita pelo Programme For International 

Assignments nos trouxe dados alarmantes, sendo que dos 70 países 

participantes, o Brasil ficou em 63º na área de ciências, em 66º em matemática 

e em 59º em literatura. Péssimas posições que nos mostram que precisamos, 

como nação, tomar uma atitude. 

Precisamos valorizar as instituições de ensino e os docentes. 

Precisamos incentivar a conclusão dos estudos. E não é através de projetos 

como a PEC 241, aprovada recentemente e que congela os investimentos 

públicos por 20 anos, que vamos conseguir. Talvez não seja interessante para 

o governo que tenhamos acesso a esta poderosa arma que é a educação. Pois 

abre nossos olhos para o mundo real, desenvolve pessoas atentas ao que está 

acontecendo e capazes de questionar, capazes de gerar mudanças. 

 Mas para isso precisamos de professores motivados e preparados para 

moldar os jovens que irão construir o futuro. Precisamos de políticas sociais 

inclusivas, que entendam a situação dos alunos, para que a educação deixe de 

ser um privilégio de poucos e se torne a realidade de muitos. Precisamos de 

uma população instruída e consciente para construirmos um mundo melhor. 

Esta é a educação que queremos e precisamos para o futuro: inclusiva, 

acessível, eficiente e de qualidade.  
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Desejo para o futuro 

Paulo Henrique Nogueira de Souza 

 

 Gostaria de ver, em um futuro próximo, todas as escolas tendo algum 

ou alguns cursos técnicos integrados, onde os alunos possam aprender 

alguma profissão desde cedo. Também gostaria de ver escolas que possuam 

o preparo necessário para aceitar alunos com qualquer tipo de deficiência, 

tendo professores capacitados para atender diferentes perfis. 

 Muitos alunos não tem o mesmo nível de aprendizagem dos outros. 

Tendo isso em vista, seria uma ótima ideia aulas complementares todos os 

dias da matéria na qual o aluno está com mais dificuldades. Isso já seria de 

grande ajuda, pois, após algumas aulas extras, os alunos já começam a 

dominar mais facilmente a matéria em questão.  

 Outra opção para as aulas serem mais compreensivas e didáticas é o 

uso vídeos, slides e filmes. Esse tipo de material é facilmente encontrado e 

serve de grande auxílio nas aulas, economizando tempo e ampliando o 

conhecimento dos alunos de forma muito mais simples. 

 Um maior incentivo a outras atividades, como dança, música e esportes, 

também faria com que os alunos tivessem mais interesse em frequentar a 

escola. Isso acarretaria turnos integrais, o que tem se percebido ser uma 

alternativa interessante para um aprendizado mais consistente. 

 

 

Formando Habilidades  

Roberta Bernardo Teixeira 

 

É possível perceber que, ao final de um ano escolar, muitas vezes os 

alunos não sabem explicar o que aprenderam e fizeram nele. Isso acontece 

porque os alunos focam apenas em tirar boas notas e não priorizam o 

entendimento. 

 Durante uma aula, é muito enfatizada a transmissão de conteúdo, em 

que o professor é o centro, sendo que ele passa a informação e o aluno deve 

absorvê-la. 
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 Em aulas mais didáticas, é possível ver alunos e professores mais 

conectados, assim como alunos mais motivados a pesquisar e a desenvolver 

certa autonomia para aprender, de forma que continue com o conhecimento a 

longo prazo. 

 Portanto, é importante que o professor se conecte com a realidade do 

aluno e crie aulas mais dinâmicas, onde ele guie o aluno pelo conteúdo 

necessário e acompanhe sua evolução, porém deixando que adquira seu 

conhecimento autonomamente. Dessa forma, o aluno se torna mais 

independente, sabendo que tem a capacidade de aprender por si mesmo e 

renovar seu conhecimento constantemente. 

 A educação pela qual procuramos é a que prioriza a formação de 

habilidades. 

 

 

Investimento na Educação: como melhorar? 

Samuel Júnior Santos Silveira 

 

Para falarmos de futuro, precisamos entender o presente. A educação 

no Brasil, hoje, não é das melhores. Há pouco investimento, principalmente na 

educação de base. Muitas vezes, quando se sai do ensino fundamental, não se 

tem todo o conhecimento necessário para ingressar no ensino médio e ter um 

bom desempenho pelos anos seguintes. É preciso mais investimento nessa 

área. Muito jovens largam a escola ou desanimam de estudar, assim, repetindo 

de ano. Muitas escolas passam anos letivos inteiros sem professores. Mas 

como resolver tudo isso? 

Primeiramente, precisamos de mais investimento financeiro para 

melhorar a infraestrutura das escolas públicas. Precisamos dignificar a 

profissão de professor, dando melhores remunerações e maiores incentivos 

aos profissionais que formam pessoas para o mercado de trabalho e para a 

vida. Recentemente, tivemos muitos escândalos de corrupção, muito dinheiro 

roubado, dinheiro este que poderia ser investimento não só na educação, mas 

também na saúde, na segurança pública e em tudo mais. 
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Então, é importante acabar com a corrupção para melhorar não só a educação 

brasileira, mas todos os outros setores de formação e de bem estar social. 

Outro ponto é acerca da tecnologia em sala de aula. Muitas pessoas 

sonham com o dia em que haverá aparatos tecnológicos sofisticados como 

tabletes, lousas digitas, etc. em sala de aula, tudo para que haja uma melhor 

educação, um incentivo a mais para que os jovens sintam vontade de aprender 

cada vez mais, assim, melhorando o coeficiente de aprendizado e a 

porcentagem de estudantes formados não só no ensino de base como também 

nos níveis superiores. Com isso, voltamos ao primeiro ponto: Precisamos 

investir mais na educação.  

Assim sendo, o essencial para o futuro não só da educação brasileira, 

mas também para todo o país, é mais investimento. Mais preocupação com as 

pastas que realmente importam, como educação, segurança, etc. e também 

com os profissionais desss áreas. 

 Para melhorarmos esse investimento, um bom primeiro passo seria criar 

medidas anticorrupção, para acabar com todo esse desvio de verba, esse furto 

que sofremos diariamente. Os governantes hão de ser morais e éticos, cumprir 

com suas promessas e com seu dever para com a população. Infelizmente, 

hoje, ser honesto já não é mais uma obrigação, é uma virtude... 

 

 

O futuro da educação 

Suriel da Silveira Jacobsen 

 

 No Brasil, a educação é precária e existe uma taxa alta de 

analfabetismo. Muitos adultos não chegaram a concluir o ensino médio ou nem 

começaram essa etapa, e existe uma boa parte da população que não 

conseguiu terminar nem mesmo os estudos no ensino fundamental. 

 Entende-se que essas pessoas não tiveram muito incentivo na área da 

educação, é o que se costuma ouvir daqueles que não concluíram os estudos. 

Alguns, inclusive, não chegaram a ter acesso a uma sala de aula. 

 É importante incentivar os jovens de hoje e também as crianças, de 

forma que eles possam enxergar melhor a importância dos estudos e o futuro 
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que está em suas mãos através da educação. O incentivo deve partir não 

somente dos pais, mas também dos professores, que podem buscar trabalhar 

isso em sala de aula, conversando com os alunos, inserindo atividades que 

apresentem a importância da educação e que estimulem o aluno a querer 

aprender mais em sala de aula. 

 É preciso também aumentar o acesso à educação, priorizando lugares 

mais pobres onde a taxa de analfabetismo é maior. Além disso, a qualidade 

das escolas necessita ser melhorada, a estrutura e a didática dos professores, 

etc. Para isso ocorrer, espera-se que o governo do país apresente soluções e 

assim consiga resolver os problemas existentes nessa área. 

 A educação é o caminho para o desenvolvimento e o investimento nela 

é necessário, pois é através dela que se obtém um futuro melhor com 

empregos de qualidade e com pessoas preparadas. Junto ao governo, 

professores, alunos e famílias devem se esforçar para garantir essa educação 

que é tão desejada atualmente. 

 

 

Completa mudança  

Yuri França dos Anjos 

 

O Brasil possui um sistema de educação precário, em que o professor é 

desvalorizado, muitas escolas estão em mal estado, os alunos não se 

comportam como deveriam ou até não sentem a necessidade de estudar. 

Considerando esses e diversos outros fatores, a melhor, porém 

arriscada, estratégia seria a ocorrência de uma reforma no sistema educacional 

brasileiro. 

Valorização do professor é essencial. Com salários maiores, haveria 

concorrência e, se existe concorrência, o nível dos professores tende a 

aumentar e, consequentemente, o nível dos alunos. E, por último, mas não 

menos importante, seria necessária a implementação de um sistema integral 

de educação (manhã e tarde ou tarde e noite). Assim, as matérias que hoje são 

requeridas nas escolas poderiam ser mais abrangentes e completas, além de 
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ainda existir tempo sobrando para implementar novas disciplinas (como 

política, educação financeira, nutrição) ou disciplinas técnicas. 

Esse sistema integral é adotado, por exemplo, pelo Japão, nação com 

uma das maiores economias e um dos melhores índices de vida do mundo. 

Percebe-se que este é um sistema efetivo de educação, porém é algo difícil de 

ser implementado no Brasil devido ao aumento dos gastos públicos. No 

entanto, faria toda a diferença no dia a dia dos alunos, seria uma experiência 

nova e diferente, que permitiria que o Brasil progredisse. 
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