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ENSINO NO BRASIL TEM DUAS VERTENTES  

(Ulisses Laurindo)

Pesquisas recentes colocam o Brasil como o segundo país no mundo que mais investe em ensino, em todas as bases, do 
primário ao superior. É notícia para despertar na população expressão de alegria, entre tantas coisas em que o Brasil 
aparece ainda em plano de desenvolvimento. Realmente, o ensino passa por um momento de grande investimento, mas 
só na questão de dinheiro, porque no mais a situação nas salas de aulas pouco mudou. As queixas sempre existem em 
razão da mínima valorização dos professores, base de todo o sistema. Historicamente, se recorre à Resolução de 1988, 
que facultou aos alunos das escolas públicas primárias o direito de não praticarem educação física, matéria essencial no 
dizer da Lei das Diretrizes, que recomendava "desenvolver a cooperação e o sentimento de solidariedade geral, 
revelando tendências e aptidões dos alunos para melhor aproveitamento visando o bem estar individual e coletivo". No 
plano pedagógico foi um retrocesso. Experimentava-se assim, um atraso na educação, no plano educacional,e não na 

            questão de dinheiro. Ontem, como hoje, o país não carece de recursos para aprimorar o conteúdo escolar , mas, sim,de 
uma filosofia na ajuda de valorização, principalmente, dos professores. É comum na maioria dos estados brasileiros, o 
professor não ter a remuneração compatível com a sua importância , sendo obrigado a dar aulas em várias escolas para 
sobreviver. Para ser ter uma idéia da pouca importância dado ao professor universitário é só comparar quadro de 
remuneração, quando ele aparece com um salário inicial de R$ l.656 reais, contra R$ l2.700, de algumas 
profissões,(fonte da Fundação Getúlio Vargas).. Repete-se: ainda hoje o problema do ensino no Brasil não é questão de 
dinheiro e sim de métodos.O leitor deve estar estranhando meu comentário fora da minha àrea que é o esporte e não a 
política. Mas a preocupação maior é buscar a valorizar o professor que ,na maioria dos estados brasileiros, não recebem 
a importância relativa à sua missão na formação de gerações.O valor que se daria aos profissionais de ensino 
corresponderá à sua maior qualificação para proporcionar aulas mais consistentes, diante de um mundo que se renova a 
cada dia. E também situar o compromisso que o go-verno assumiu de promover os Jogos Olímpicos de 2016, tarefa que 
vai incluir , além do esporte outros valores, principalmente, a educação.No crescimento que o Brasil vem desenvolvendo
é natural que os professores tenham acesso à essa riqueza, por questão de direito e de justiça e não pertencer a um país 
do primeiro mundo na questão de recursos e está entre os mais pobres na qualidade de ensino.


