
SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
PRETTO, N.D.L. Professores em pauta. In: Educações, culturas e hackers: escritos e reflexões [online]. 
Salvador: EDUFBA, 2017, pp. 185-187. ISBN: 978-85-232-2019-8. 
https://doi.org/10.7476/9788523220198.0051. 
 
 

 

All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution 
4.0 International license. 

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons 
Atribição 4.0.  

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative 
Commons Reconocimento 4.0. 

  
 
 
 
 

Reflexões 
Professores em pauta 

 
 
 

Nelson De Luca Pretto 

https://doi.org/10.7476/9788523220198.0051
https://doi.org/10.7476/9788523220198.0051
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Educações, Culturas e Hackers 185 

umas às outras. A escola não pode começar (de)formando a percepção da 
meninada, sob o risco de nunca mais conseguir reverter essa percepção e, 
com isso, não permitir ao jovem aprendiz já (de)formado compreender a 
diversidade do mundo e de suas interpretações; ela corre, assim, um enor-
me risco de formar para a intransigência e intolerância.

Certa feita, em nossa disciplina Polêmicas Contemporâneas, ofereci-
da pela Faculdade de Educação para alunos de toda a UFBA, o professor 
Samuel Vida, analisando a presença dos negros pós-cotas, na Universi-
dade, afirmou que, hoje, já os temos aqui dentro, mas essa é, ainda, uma 
UFBA branca (desculpe, Samuel, se não fui preciso na reprodução de sua 
importante fala!). Perfeito. Não basta os sujeitos pertencentes às culturas 
não científicas adentrarem a universidade: eles precisam transformá-la. E 
isso ainda não acontece.

É urgente um profundo repensar da educação e, para tal, ouvir os 
índios pode ser uma boa.

Publicado no jornal A Tarde, Salvador, em  1º de setembro de  2015.

Professores em pauta

As greves na educação tomaram as manchetes dos jornais ao longo das 
últimas semanas. O absurdo da violência do governo do Paraná contra os 
professores que lutam por condições de trabalho dignas ganhou espaço na 
mídia e nas redes sociais.

Recentemente, estive no Fórum de Classe Hospitalar e Atendi-
mento Pedagógico Domiciliar, cujo tema central era Políticas públicas na 

interface saúde e educação. Um dos objetivos do Fórum era o de buscar uma 
maior segurança jurídica para as atividades das professoras que atuam 
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nesse tão importante segmento. A carta-manifesto incluía a entrega de 
uma proposta de Projeto de Lei à Câmara de Vereadores de Salvador e 
à Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, visando a regulamentação 
dessas atividades.

Sempre, sempre em questão, as condições de trabalho dos profes-
sores.

Relembrei, na ocasião, do Manifesto dos Pioneiros da Educação, de 
1932. Recentemente, o jornal O Globo resgatou esse documento como 
parte da série de matérias comemorativas dos seus 90 anos. O referido 
Manifesto, assinado, entre outros, por Anísio Teixeira, Lourenço Filho, 
Roquete Pinto e Cecilia Meireles, foi matéria na edição de 28/03/1932. 
Rever nos dias de hoje o seu texto (no original), nos possibilita perce-
ber o pouco que andamos na solução dos grandes problemas nacionais 
nesse campo. “Na hierarchia dos problemas nacionaes, nenhum sobreleva 
em importancia e gravidade ao da educação. Nem mesmo os de caracter 
economico lhe podem disputar a primazia nos planos de reconstrucção 
nacional”. Mais adiante: “Se depois de 43 annos de regimen republicano, 
se der um balanço ao estado actual da educação pública no Brasil, se verifi-
cará que [...] não lograram ainda crear um systema de organisação escolar 
a altura das necessidades modernas e das necessidades do paiz”. Os profes-
sores, dizia ainda o Manifesto, precisam de “[...] formação e remuneração 
equivalentes que lhe permitam manter, com eficiência no trabalho, a dig-
nidade e o prestígio indispensáveis aos educadores.”

O tempo passou. As questões parecem ser quase as mesmas. Além 
da situação salarial e de formação, enfrentamos, hoje, um novo e grave 
problema: a insegurança dos professores nas escolas. Em uma pesquisa 
global realizada em 2014, coordenada pela Organização para Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que envolveu mais de 100 mil 
professores e diretores do Ensino Básico, encontramos dados assustado-
res sobre as agressões sofridas pelos mestres. Segundo a pesquisa, 12,5% 
dos professores brasileiros disseram já ter sido agredidos verbalmente ou 
intimidados por alunos, pelo menos uma vez por semana. Entre os 34 
países pesquisados, esse foi um dos índices mais altos. A média mundial é 
de 3,4%.

Educação-Cultura-e-Hachers_miolo.indb   186 28/11/2017   13:31:58



Educações, Culturas e Hackers 187 

De fato, com essa realidade, fica muito difícil o trabalho desses 
profissionais que precisam, antes de tudo, altivez profissional. Somos res-
ponsáveis pela formação dos jovens que amanhã serão o futuro do país 
e não é possível que ainda continuemos a ser tão pouco valorizados pela 
sociedade.

Publicado no jornal Correio*, Salvador, em 4 de junho de  2015.

Educação e produtivismo:                           
pacto perigoso

Educação é sempre tema presente nas campanhas eleitorais. Não 
foi diferente nas últimas eleições no Brasil e o tema continua nas pautas 
dos governos.

No plano nacional, viramos uma pátria educadora, com direito a 
filósofo como Ministro da Educação (Renato Janine Ribeiro, professor 
da USP). No plano estadual, o governador Rui Costa (PT-Bahia) anuncia, 
com o merecido louvor, desde o primeiro dia de mandato, que passará em 
pelo menos uma escola pública em cada município que visitar, o que sig-
nificará sua presença em pelo menos 417 escolas públicas nos seus quatro 
anos de mandato.

A educação está em pauta, é verdade, porém, infelizmente, com 
modelos que se mostraram insatisfatórios para o enfrentamento dos de-
safios históricos e, claro, anacrônicos para os desafios de hoje, muito mais 
profundos e complexos.

A ênfase, desde há muito, tem sido na gestão. Não que esse foco 
seja irrelevante, mas é óbvio que essa abordagem não dá conta do tamanho 
do desafio. Parece-nos que insiste o governador em ouvir somente quem 
pensa a educação a partir dessa perspectiva e, quando decide avançar, traz 
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