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Desafios para a educação

Tempo de eleição, tempo de obras na cidade e de promessas, muitas pro-
messas. A educação sempre esteve no foco das campanhas. Isso demons-
tra, ao menos, a importância da área. Mas essas promessas não bastam. 
Não esperaríamos propostas dos candidatos com um nível de detalha-
mento profundo em uma campanha para prefeito, mas, sim, um conjunto 
de princípios que norteassem as ações da Prefeitura, no sentido de, a par-
tir do Plano Municipal de Educação, que é Lei, promover seu aprofunda-
mento e, mais do que tudo, a sua ampliação naquilo que ele foi mutilado 
pela ação conservadora da Câmara dos Vereadores de Salvador.

Os professores e professoras precisam ser fortalecidos, com salá-
rios condignos, formação continuada e condições de trabalho adequadas 
para os desafios contemporâneos. Precisam ser “residentes” e não peram-
bularem de escola em escola. Precisam se constituir como lideranças aca-
dêmicas e políticas e, para tal, o município precisa transformar a carreia 
docente em uma carreira de valor, que estimule a procura pela profissão. 
Mais do que isso, precisa se comprometer em viabilizar uma formação 
crítica do professorado e dos servidores da educação, transformando-os 
em protagonistas da elaboração das propostas e políticas e não em meros 
coadjuvantes.

Os desafios são enormes. As questões de base que dariam susten-
tação às políticas públicas para Salvador não estão sendo, minimamente, 
apontadas nos programas dos candidatos. Vejo todas as propostas muito 
próximas de tudo que se fala que tem que ser feito em educação, em todas 
as campanhas anteriores. Pouca coisa me comove. Mais do que apresen-
tar número de creches, ampliação disso ou daquilo, precisamos de políti-
cas públicas que compreendam a educação inserida num contexto muito 
maior, que envolve todas as áreas.

Mas precisamos de muito mais em termos de princípios. Necessá-
rio pensarmos a gestão municipal de forma integrada e integradora das di-
versas áreas, para, com isso e entre outras coisas, apontar para um corajo-
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so plano de conexão das escolas em banda larga de qualidade, de um mais 
corajoso ainda plano de articulação das escolas aos sabres e fazeres das 
comunidades onde estão inseridas. Para tal, fortalecer o Conselho Muni-
cipal de Educação e os Conselhos Comunitários Escolares é premente, na 
busca de comprometer poder público e sociedade, numa transformação 
radical da educação em nossa cidade.

Mais do que tudo, é necessário pensar a compreensão de que 
cultura e a arte não são adornos a conteúdos acadêmicos privilegiados, 
aqueles que caem nas provas das avaliações baseadas nos rankings, mas 
são estruturantes da formação da meninada. Uma formação que acontece 
em privilegiado espaço para a convivência das diferenças, a escola públi-
ca. Esta não pode se constituir numa máquina de transformar o diferen-
te no igual e com isso homogeneizar todos os cidadãos, preparando-os 
meramente para essa sociedade que considera toda poderosa a máquina 
do mercado, centrada no consumo e na obsolescência programada dos 
bens consumidos. A escola tem que ser um rico espaço de convivência e 
enaltecimentos de todos os credos, de estímulo a comportamentos cola-
borativos, generosos e solidários, fortalecendo valores fundamentais para 
a cidadania.

Um dos aspectos muito enfatizado por todos ‒ a educação em tem-
po integral ‒ tem que ser realizada com professores e não com monitores 
ou qualquer outro tipo de profissional, em contrato precário e sem for-
mação específica. E, mais do que tudo, educação em tempo integral não 
pode ser uma escola dividida em turno e contraturno. O tempo tem que 
ser integral, claro, mas o mais fundamental é que a educação seja integral, 
com profissionais qualificados e bem remunerados para tal e com amplia-
ção das atividades formativas para além dos conteúdos.

A dimensão pública tem que ser mandatória; não é admissível fa-
zer convênios e contratos propostos por empresas, como a Google ou en-
tidades como o Instituto Ayrton Sena ou qualquer outro dessa natureza.

É importante o desenvolvimento de um projeto pedagógico pró-
prio, com ênfase na diversidade e não na homogeneidade. Intensificar o 
uso de softwares livres, adoção de Recursos Educacionais Abertos, com 
licenciamento aberto de tal forma a fortalecer a dimensão criativa e pro-
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dutora de culturas e conhecimentos das crianças, dos jovens e também dos 
adultos soteropolitanos.

Portanto, precisamos falar em uma revisão do Plano Municipal 
de Educação, como dito, mutilado pela pressão dos conservadores, ao não 
permitir referência alguma à fundamental temática de gênero. Mais do 
que isso, temos acompanhado, nas esferas legislativas, o crescimento de 
um absurdo movimento denominado Escola sem Partido. Temos dito, de 
forma enfática, que não há possibilidade de se fazer educação sem política 
e isso tem que acontecer desde a mais tenra idade. Precisamos de candida-
tos e candidatas que afirmem isso em alto e bom som.

Versão reduzida publicada no jornal A Tarde, Salvador, de 22 de setembro de 2016, 
com o título Mais promessas para a educação.

Memória da Educação

Há mais de mais de 40 anos atuando como professor, venho acumulando 
experiências em diversos campos, sempre buscando trazer para a sala de 
aula todas as experiências vividas aqui e acola.

Nesse tempo, tive o privilégio de estar em contato com pessoas 
mais jovens que me provocam e estimulam a provocá-las também. Hoje, 
sei que muitos dos profissionais que estão atuando no mundo do traba-
lho, pelo menos aqui pela Bahia, passaram por mim como professor e sei 
também que dei uma pequenina contribuição para que eles sejam mais 
comprometidos socialmente, mais solidários e mais ativistas.

Sempre lutei ‒ e continuo lutando ‒ para a valorização dessa pro-
fissão, pois a considero estratégica se pensamos na construção de uma 
Nação solidária, justa e sem desigualdade social.
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