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CRENÇAS E DESAFIOS DA EDUCAÇÃO ATUAL
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RESUMO: O objetivo deste artigo é refl etir sobre a situação atual da relação entre 
sociedade e educação, sobremaneira, no que diz respeito aos enfrentamentos, 
lutas e desafi os que os seres humanos vivenciam nesse novo século. Justifi ca-
se o estudo dada a necessidade de discussão de tais matizes que tem afetado 
diretamente os conceitos de educação, escola, ensino, aprendizagem. O problema 
central é se existe ainda um esperançamento para tais contextos. Trabalha-se 
com a hipótese de que mesmo diante dos problemas e demandas atuais, é 
prerrogativa de todo e qualquer indivíduo que seja responsável pela refl exão e 
pelos enfrentamentos que se nos impõe. Trata-se de um artigo de revisão que 
traz alguns estudos referência nos últimos anos sobre o tema. Espera-se que o 
presente texto seja lido e refl etido por todos aqueles que sonham com um mundo 
mais pacífi co, organizado e sem violência.
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CURRENT EDUCATION BELIEFS AND CHALLENGES

ABSTRACT: The purpose of this article is to refl ect on the current situation of 
the relationship between society and education in relation to the confrontations, 
struggles and challenges that human beings experience in this new century. It 
is justifi ed the study given the need to discuss such nuances that has directly 
aff ected the concepts of education, school, teaching, learning. The central problem 
is whether there is still hope for such contexts. We work with the hypothesis 
that even in the face of current problems and demands, it is the prerogative of 
every individual to be responsible for refl ection and for the confrontations that 
are imposed on us. This is a review article that brings some studies reference in 
recent years on the subject. It is hoped that this text will be read and refl ected by 
all those who dream of a more peaceful, organized and non-violent world.
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INTRODUÇÃO

 Inicialmente, o presente tema parece tão amplo que não pode ser 
abarcado em um artigo dessa natureza. No entanto, entende-se que ao se 
pensar a educação atual e nela, seus enfrentamentos, necessariamente entra 
em discussão assuntos ligados a currículo e políticas públicas. Todavia, leques 
conceituais tornam-se inevitáveis diante do presente tema.
 A Educação no Brasil atual é uma educação tão desafi adora quanto a 
educação que fora praticada a 500 anos atrás, quando o afã era catequisar os 
índios, converter os africanos e moralizar os portugueses.
 A educação atual é uma educação que está imiscuída em conjuntos de 
crenças muito arraigados, porém de extrema fragilidade. Os elementos ligados 
à crença de que um currículo único é a solução, de que o caminho único da 
educação formal é a solução, de que uma nova forma de transmissão ou quiçá 
de ensino-aprendizagem é a solução, pressupõe que nossos problemas sejam 
de ordem curricular, metodológico e didático.
 Nota-se que a educação atual emerge de um contexto solidamente 
iluminista, o qual, prevê o “tipo” de indivíduo que se quer formar, sem abrir muitas 
margens sobre tal modelo, sobre a forma como se dará esse processo e para 
que se vai formar esse indivíduo.
 Mas se o pensamento crítico e desconstrutivo em educação, pretende 
abandonar o modelo iluminista, qual modelo irá adotar? Fora o modelo capitalista, 
empreendedor, proativo e que garante o sucesso, a realização social, restam 
tentativas que para muitos podem ser vistas como fraquezas do “além do 
homem” proposto por Nietzsche. Ou seja, modelos sistêmicos, consteladores e 
integradores.

1 A CRÍTICA À CRENÇA ILUMINISTA

 Ao se pensar alguns dos muitos críticos da educação nos séculos XIX e 
XX a partir da estruturação feita por Porfi lho e Oliver (2007), nota-se que todos 
se colocam em uma posição contrária à vigente, o que representa uma crença 
comum nessa época de uma concepção de poder pré-foucaultiana, na qual quem 
tem o poder, deve ser derrubado, pois estaria pensando somente em si mesmo.
 O europeu Willian Godwin (1756-1836) estabelece uma crítica a partir de 
da crença de que “o progresso social mediante o uso e o desenvolvimento da 
razão humana”. Em sua crítica, não poupa o governo europeu em unifi car as 
práticas e o currículo educacional em função de ampliar e solidifi car seu poder.
 O projeto de uma educação nacional deveria ser uniformemente 
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desencorajado devido à sua óbvia aliança com o governo nacional. Esta é uma 
aliança de natureza ainda mais formidável do que a velha e muito contestada 
aliança da igreja com o estado. Antes de colocarmos uma tão poderosa máquina 
sob a direção de um agente tão ambíguo, nos convém considerar bem o que 
estamos fazendo. O governo não falhará em usá-la, para fortalecer suas mãos, 
e perpetuar suas instituições (GODWIN, 1976, p. 616).
 Nota uma sagaz comparação entre a forma como o governo europeu 
trataria a educação e a forma como a Igreja também fi zera uso da mesma. Em 
sua “revisão anárquica” como ele chama sua obra, Chappell (1978) entende que 
a educação deva partir não de um pseudo-aperfeiçoamento do homem como se 
esse fosse uma máquina, mas de uma emancipação da sociedade.
 O segundo nome pensando por Porfi lho e Oliver (2007) é Max Stirner 
(1806-1856), o qual, pensa a educação tutelada pelo Estado como uma forma 
de “fabricar” indivíduos subservientes, dóceis manipuláveis pela crença de que é 
bom manter uma educação a partir de valores sociais.
 O crítico Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865) que tem em sua formação 
a economia, escreve seu “Ideal de revolução” (1851) sugerindo que a educação 
tenha uma fi nalidade sociológica de modo a se evitar uma separação da instrução 
intelectual e da instrução profi ssionalizante, além de aumentar a distinção entre 
as classes, expandir a tirania governamental e a sujeição da classe trabalhadora. 
Proudhon mostra-se preocupado com a ideologia de separação denunciada por 
Marx, entre trabalho intelectual e trabalho físico.
 Por sua vez, Michail Alexandrovitch Bakunin (1814-1876), na condição de 
pai do anarquismo contemporâneo, pensa também uma educação dissociada do 
Estado.

O conceito de sociedade de Bakunin, que posteriormente se tornou 
central em Kropotkin, era o da mútua interdependência de indivíduos, 
cooperando voluntariamente em todos os seus esforços, sem a 
necessidade de nenhuma obrigação compulsória a não ser as das leis 
da natureza humana e do meio ambiente. Para Bakunin a principal tarefa 
da sociedade pós-revolucionária seria a educação de seus membros, 
baseada na pesquisa científi ca sobre a natureza e a sociedade, a essa 
iniciativa ele deu o nome de Educação Integral (PORFILHO; OLIVER, 
2007, p. 3642).

 Parece que o que está em discussão nesse período, é pensar uma 
educação que seja para todos e livre das ideologias de Estado. Tal evidência, 
aparece também nos olhares de educadores do Brasil, em que a educação é 
quase sempre vista como massa de manobra, seja nos municípios, onde esta, 
serve às autopromoções políticas, seja no Estado, onde se praticam ideologias 
inclusivas sem o devido preparo, seja no País como ente maior da federação, 
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que distribuir fomentos à educação privada na forma de bolsas, abandona a 
pesquisa científi ca nas universidades federais e apresenta propostas de reforma 
descontextualizadas dos reais interesses da população.
 O anarco-comunista Piotr Alexeivich Kropotkin (1842-1921), pensa a 
educação como fruto de um sentimento de coletividade. Ao refutar a aplicabilidade 
das teses evolucionistas sobre a concepção de educação, adota uma postura 
de desenvolvimento individual e coletivo, na qual a luta seria entre espécie e 
ambiente e não entre membros de uma mesma espécie como vemos constituída 
hoje. Alimentamos um sistema privado que prega que se seu fi lho não estudar ali, 
não terá sucesso, vai passar fome e não terá nenhuma chance de ter participação 
social.

Uma educação completa, para ele, deveria ser um composto de 
conhecimento cientifi co e trabalho manual. Ele descartava a ideia de 
escolas profi ssionalizantes, uma vez que estas serviam para manter 
a divisão entre trabalho manual e intelectual, além de aprofundar a 
divisão da sociedade em classes (PORFILHO; OLIVER, 2007, p. 3645).

 O último pensador europeu apresentado por Porfi rio e Oliver (2007) é 
Francisco Ferrer Y Guardia (1859-1909). Espanhol que pratica uma educação 
libertária com sua “La Escola Moderna” (1960), o que lhe custa a vida, sendo 
fuzilado a mando do governo em 1909. Seus princípios compreendiam: 
“dar acesso a todos, mediante a cobrança de mensalidades muito baixas; a 
familiarização com o método de pesquisa científi ca; na autocrítica e não só na 
crítica ao outro” (PORFILHO; OLIVER, 2007, p. 3645).
 Nota-se no rol de pensadores anarquistas da educação europeia, que 
os problemas ligados a cada época histórica estão sujeitos a enfrentamentos a 
partir de crenças e ideologias subjacentes em cada lógica de poder vigente.

2 PROBLEMAS DA EDUCAÇÃO NACIONAL

 Ao se pensar a educação como uma estrutura social repleta de 
permanentes incertezas, mas que sempre traz em seu conjunto os pressupostos 
fundamentais de construção de um paradigma, modelo, concepção que seja 
coletivo ou mesmo global, entende-se que a educação no mínimo é uma estrutura 
por demais complexa de ser pensada e de ser dita como ressaltou Hannoun 
(1998) em sua obra Les paris de L`´education que traz como título de tradução 
“Educação: certezas e apostas”.
 A educação no Brasil, assume nesse sentido, um constructo de mudanças 
amplas e signifi cativas entre a última década do século XX e as duas primeiras 
desse século. Santos (2013) indica que a ampliação ao acesso e permanência, 
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redução das desigualdades sociais, qualifi cação dos profi ssionais do ensino, 
a criação de um sistema de avaliação centrado no ensino-aprendizagem, 
descentralização na gestão, uma nova LDB, a renovação do Plano Nacional e 
a valorização docente são elementos de relevância quando se pensa em uma 
educação que esteja em contínuo processo de mudança como a nossa.
 Há que se pensar contudo, se tais avanços são de fato avanços ou são 
apenas nivelamentos históricos de realidades que não tínhamos em tempo. 
Conforme aponta Santos (2013), se os “avanços” foram muitos, os problemas e 
desafi os os quais temos pela frente parecem maiores ainda.

Ainda, é grande o número de alunos que não chegam a completar 12 
anos de estudos; a escolarização e muitos programas de formação 
de professores sofrem com a precariedade e pouca qualidade; muitos 
alunos têm baixos resultados nas avaliações de desempenho e de 
aprendizagem; e, muitos que concluem o ensino básico, além de 
não conseguirem entrar na universidade, também, carregam défi cits 
elementares de aprendizagem; falta clareza em relação à padrões 
mínimos de qualidade para as escolas e para a educação em geral; 
há problemas relativos à valorização, proletarização e precarização 
do trabalho docente; como também impasses com relação a gestão 
dos recursos educacionais; crescimento dos casos de indisciplina e 
violência escolar e além desses, a fragilidade e/ou baixa capacidade 
técnica, desconhecimento e/ou falta de vontade política, de órgão 
de fi scalização e gestão educacional, em relação a existência, 
implementação, ou operacionalização de várias programas e propostas 
de políticas educativas, existentes (SANTOS, 2013, p. 3).

 Tal contexto segundo o citado, nos remete a uma situação não mais de 
desafi os e problemas, mas ele vê uma situação de crise da escola, da educação 
formal regular e das políticas educativas. Há que se pensar isso como crença, 
não no sentido de que não seja verdade, mas de que tais demandas, mesmo que 
superadas, darão lugar a novas e talvez até maiores demandas educacionais.
 Tais questões surgem em todos os níveis de ensino, mas são também 
questões que emergem não apenas do seio da escola, mas da sociedade e das 
demais estruturas como um todo. Se há pelo menos três séculos, sem mencionar 
sua origem espúria, nossa educação está a serviço de lógicas hegemônicas e 
de cunho capitalista, há que se pensar se a tese proposta nessa discussão seria 
de fato valida, qual seja, que a solução para uma postura como esta passa pelos 
vieses: sistêmico, orgânico, integrado e integrador e complexo, conforme aponta 
Santos (2013)?
 O leitor mais havido de uma resposta e uma solução pronta, ou seja, 
que não parta de nós que fazemos parte da educação, mas que parta dos 
instauradores desta procela que ai está, deve pensar que as respostas 
revolucionárias fundamentadas em Marx, Gramsci e mais tarde em Frankfurt 
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ainda sejam plausíveis. Entretanto, apresento ao leitor as respostas de que se 
não for construída uma dialogicidade entre os que compõe a estrutura educação, 
uma dialética com o sistema capitalista e o que este espera de nós e da educação 
que ai está, além de um diálogo que compreenda a escola a partir da sociedade 
atual, a partir de si mesma, de seu papel e de suas fi nalidade e prioridades, 
bem como, do educador como agente de mudanças, da gestão enquanto 
fomentadora de tais mudanças e do aluno e sua família como co-idealizadores 
de tal investidura, fatalmente continuaremos onde estamos e quiçá, seja saber 
onde estamos.
 É possível que estejamos experimentando uma nova lógica na qual não se 
deva perguntar que tipo de sujeito estamos formando, enformando e informando, 
mas que tipo de formação estamos oferecendo e que impacto esta tem, para 
uma real revolução das lógicas que propomos no campo da ecopedagogia e da 
sustentabilidade (GUTIERREZ, 2013).

Mesmo com as transformações que tem ocorrido na educação faz-
se necessário um olhar que pressupõe (re) pensar, positivamente, 
o que é a escola? Qual seu papel? Qual sua fi nalidade? Isso talvez 
ajudasse a diferenciar qual a função da educação frente aos problemas 
sociais que atingem a escola, o que é que a distinguem e qual sua 
especifi cidade dentro da sociedade. Talvez, seja preciso, inclusive, 
repensar a fragmentação no(s) currículo(s) e nas políticas educativas. 
A escola pertence à educação formal, e nesse sentido, há que convir 
que apesar do professor e da escola estarem em contato, as inúmeras 
contingências e demandas, a ela cabe um papel específi co (SANTOS, 
2013, p. 4).

 Pensar uma educação planetária não como modismo, implica em 
emparelhamento desta enquanto estrutura social, com as demais estruturas a 
partir de uma real, porém utópica mudança da lógica capitalista que ai está. 
Quem é e quem deve ser o professor para esse tempo? Que aluno nós temos? 
Que modelo de gestão está hoje presente na escola? Que papel a família 
desempenha nesse processo? Que força humana o Estado Democrático e 
corrompido de Direito que ai está tem de propor uma autopoiesis (mudança 
sistêmica)?
 Para Santos (2013), é necessário pensar um modelo que parta de uma 
profunda análise da crise de paradigmas atuais. Crise esta que promove um 
clima de incertezas e frustrações, mas como em outras épocas, que promove 
desafi os. Pensar a proposta da educação atual como uma proposta desafi adora 
e de transformação social, na qual  não é mais a educação que transforma o 
indivíduo e a sociedade, mas o indivíduo que transforma a educação e, por 
conseguinte, a sociedade, evoca uma mudança de lugar e de modo de pensar. 
Se as crises que ai estão sempre existiram e é possível que em um contexto de 
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América Latina, ainda existirão por muito tempo, e é em nós que está o eixo de 
mudança e não na estrutura como início.
 Mesmo sabendo que a educação, as relações de aprendizagens 
construídas no processo educativo, bem como as políticas educacionais têm um 
papel centro na construção dos sujeitos, o atual contexto de crise exige que as 
mudanças sejam sistêmicas e não apenas paliativas.
 Para Hannoun (1998) a partir da educação formal, a própria humanidade 
passa a decidir os fi ns, objetivos, métodos para realizar sua pretensão de 
construir ou desenhar a personalidade global da humanidade; alcança-se tanto 
avanços, e da esperança quanto a possibilidade do erro, e dos retrocessos; e 
somos corresponsáveis pelas mudanças que devem ser feitas.
 Nesse contexto, Hannoun (1998) pode ser bem útil tanto para se 
entender quanto para vislumbrarmos soluções ou ressignifi cações para ao atual 
contexto. Para ele, a educação formal deve-se ressignifi car em relação a seu 
papel e fi nalidade, pois conecta-se à uma função ontológica. O presente autor 
compreende a vida na perspectiva da ordem e desordem postulando que o devir 
cotidiano é um misto de avanços e crises; propõe que a educação seja pensada a 
partir das relações entre seus sujeitos e pelos saberes com os quais a educação 
lida. 
 Assim, segundo Hannoun (1998), os seres humanos estão no centro do 
fazer educativo, de modo que todo e qualquer ser humano é capaz de agir e 
recriar seus espaços em função de uma transformação maior do ser humano em 
sua coletividade; o autor citado reconhece que a educação não se faz sozinha, 
pois carece de instrumentais e fundamentais, de análise de contingências.

3 OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO NO BRASIL

 Conforme foi tratado, os problemas na educação brasileira seguem um 
padrão mais ou menos ordenado. Pensa-se em problemas estruturais, formação 
de professores, falta de verbas, políticas públicas, ingerências políticas, realidade 
social e intelectual dos alunos, salas de aula lotadas, evasão e repetência, 
problemas, distúrbios e transtornos de aprendizagem, gestores mal preparados 
ou descompromissados, famílias descompromissadas e currículos defasados.
 No estudo proposto por Schwartzman (2005), nota-se um desnível enorme 
na faixa etária daqueles que deveriam estar no Ensino Superior e não estão. 
Entre os jovens de 15 a 17 anos, há um percentual grande daqueles que estão 
em um nível diferente do que realmente deveriam estar e entre as crianças, 
de até 6 anos, existem uma grande quantidade daquelas que não conseguiram 
acesso ainda à Educação Infantil.
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Desse modo, começa-se a desenhar aqui o que seriam os desafi os da educação 
no Brasil a partir dos problemas ora elencados. Inicialmente, nota-se que o 
problema maior vem de fora, ou seja, como já foi indicado, as demais estruturas, 
sobremaneira a política e econômica precisam estar alinhadas e com saldo de 
resultados positivos. Se hoje no Brasil pensa-se em formar os indivíduos para 
atender o mercado de trabalho, é necessário que haja um mercado de trabalho 
sólido, e que se considere que esse indivíduo está estudando para melhorar sua 
condição social e existencial.
 Outro fator, seria a questão o currículo que é pensado hoje nacionalmente 
por meio das discussões da BNC (Base Nacional Comum), na qual se propôs uma 
reforma, sem que as estruturas anteriores estivessem em pleno funcionamento, 
de modo que, ao que parece, estamos colocando remendos com panos novos 
em roupas velhas.
 O governo Federal não consegue investimentos substanciais para a 
construção de novos CMEIs, os governos municipais e estaduais tem grande 
difi culdade de cumprir o piso nacional e os pais não encontram vagas para incluir 
seus fi lhos na Educação Infantil, tendo em vista que creche é para todos e não 
apenas para o pobre.
 O jovem de Ensino Médio se vê obrigado a fazer uma faculdade sem 
contudo ter construído duas habilidades básicas que são a proatividade, o 
protagonismo e o empreendedorismo para ter seu próprio negócio ao se formar.
 A universidade não consegue garantir acesso e permanência dos 
acadêmicos, seja ela pública e nesse caso, notam-se os problemas de localidade, 
condição social e carga horária de trabalho extenuante, seja a instituição privada 
que se vê em crise depois do corte de bolsas de estudos e fi nanciamentos que 
infl aram as contas dos empresários que foram de maneira viu fi nanciados pelo 
governo petista em vez de se investir maciçamente nas instituições públicas.
 Alto investimento no ensino profi ssionalizante como forma de 
esperançamento de abertura de vagas e postos de trabalho. Nesse mesmo 
aspecto, citam-se os curso EAD que ampliaram o acesso, mas diminuíram a 
qualidade formativa.
 De acordo com Schwartzman (2005) estamos ou chegamos a esse quadro 
atual, porque enquanto os demais países como França, Espanha e Portugal, no 
século XIX, constituíram instituições de ensino fortes e complexas por meio de 
Estados fortes, o Brasil sofre infl uência religiosa até meados do século XX em 
meio a um Estado mal constituído e governos corruptos e militarizados tolhendo 
a identidade e a criatividade da população.

No século XIX, o Brasil era uma sociedade predominantemente 
rural, sob o domínio de um império centralizado que tentava adotar 
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a pompa dos Estados Nacionais europeus, mas sem os recursos 
para atingir a população empobrecidadas províncias distantes, onde 
ciclos econômicos do açúcar e do ouro havia muito tinham-se acabado 
(SCHWARTZMAN, 2005, p. 19).

 Concomitante ao citado, as avaliações nacionais como IDEB, ENEM e 
ENADE criam uma cultura da avaliação dos parâmetros do que se deve aprender 
ao mesmo tempo em que se constituem em ideologias neoliberais que afugentam 
a capacidade criadora das instituições de ensino e a ideia de que se aprende 
para se aperfeiçoar o humano.
 A educação, para ser do século XXI carece de recursos em todas as suas 
instâncias e considerando que se gasta muito como Ensino Superior e pouco 
com o Ensino Fundamental, o Brasil se equipara em gastos com educação ao 
Chile, Espanha, Itália e Japão, mas de forma mal distribuída.
 Outro desafi o seria o comprometimento de profi ssionais que consigam 
emancipar-se e redefi nir suas práticas educativas.
 A questão da valorização sobretudo salarial do professor é outro grande 
fator, considerando melhores salários e que atraiam os mais capacitados para a 
educação, depois, autoridades que trabalhem a favor da educação e em terceiro, 
a competência e o comprometimento com a prática educacional.
 Nóvoa (1995) faz menção a um desafi o atual que ele chama de mal-estar 
docente, ou seja, um vertiginoso desajuste dos professores frente às atuais 
mudanças educacionais na mudança de paradigma que o Brasil em especial 
vivenciou do fi nal do século XX para cá. Parece que os professores hoje se 
sentem isolados e solitários em suas salas de aula, construindo cada vez mais 
emoções negativas, além de falta de tempo, de material adequado, violência e 
esgotamento nervoso afastando dezenas de educadores da sala de aula.
 Em todos os seus níveis, pensa-se que o Brasil carece de uma educação 
que tenha em seu bojo uma educação com intencionalidade que possa construir 
sujeitos ao mesmo tempo em que se constrói, de modo que se pensa em uma 
educação para a complexidade (Edgar Morin) que supere a lógica da fragmentação 
atual e que reconstrua os laços afetivos essenciais ao aprendizado num mundo 
cada vez mais líquido (Bauman) e uma educação Dialética (Marx, Gramsci e 
Paulo Frente) que garanta uma formação de qualidade dos sujeitos (SAVIANI, 
2011).

A teoria em si [...] não transforma o mundo. Pode contribuir para a sua 
transformação, mas para isso tem que sair de si mesma, e, em primeiro 
lugar tem que ser assimilada pelos que vão ocasionar, com seus atos 
reais, efetivos, tal transformação. Entre a teoria e a atividade prática 
transformadora se insere um trabalho de educação das consciências, 
de organização dos meios materiais e planos concretos de ação; 
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tudo isso como passagem indispensável para desenvolver ações 
reais, efetivas. Nesse sentido, uma teoria é prática na medida em que 
materializa, através de uma série de mediações, o que antes só existia 
idealmente, como conhecimento da realidade ou antecipação ideal de 
sua transformação (VASQUEZ, 1968, p. 206-207).

 Segundo o exposto, não se trata de teorizar aqui sobre os enfrentamentos 
e os desafi os, mas tomar posição frente a isso. Se a educação e a escola pública 
nunca tiveram um lugar ao sol, livre de lutas, parece que nesse tempo essa 
condição se torna ainda mais entrincheirada.
 Trata-se de um momento de luta, assim como os demais que já foram 
enfrentados e vivenciados, mas pensa-se que no contexto dos desafi os, talvez o 
maior deles no momentos seja professores, gestores, pais e alunos entenderem 
seu papel social e trabalharem juntos para promover as mudanças necessárias.

CONCLUSÃO

 Trabalhar hoje com a ideia de que “O Mundo mudou”, considerando 
período histórico que compreende os pós-iluminismo, a força positivista, a 
revolução tecnológica, acaba por trazer um certo desesperançamento em relação 
às representações de uma educação vivenciada em um clima campesino de 
obediências, poucas mudanças e estabilidade social.
 Nota-se que o mundo na pessoa dos indivíduos e estruturas que o 
compõe, tornou-se complexo e instável, volátil ou mesmo líquido. Esse mundo 
aparentemente psicodélico exige cada vez mais adequação à sua lógica de 
instabilidades, exigindo sujeitos prontos para doar-se infi nitesimalmente à sua 
lógica devastadora, produzindo pessoas, grupos e sociedades adoecidas.
 Se os problemas são tantos, a habilidade para resolvê-los ou mesmo a 
vontade de fazê-lo parece ter se esvaído. O contexto político situa-se de um 
lado da imagem de um cabo de guerra querendo extrair da noite para o dia da 
educação, escola e professores, aquilo que não semeou. A economia do outro 
lado, estabelece critérios aos formados que são cada vez mais inatingíveis, 
privilegiando abertamente, as elites constituídas por essa “servidão moderna” 
(2009).
 Frente a todo o exposto, nota-se que os desafi os não estão apenas dentro 
dos muros da escola, mas pressupõe uma integração desta com a sociedade, 
pois são de fundo problemas sociais graves, atrasos na pesquisa científi ca, falta 
de verbas, instâncias públicas sem a mínima condição de atender se quer os 
miseráveis.
 Desse modo, os enfrentamentos que temos hoje são muito maiores que 
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os vivenciados durante o século XX, pois nossa luta é contra nós mesmos, 
por uma motivação coerente, uma intencionalidade propositiva, por uma 
formação de indivíduos que seja proativos e protagonistas e por uma educação 
empreendedora que promova mudanças sociais pautadas na sustentabilidade.
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