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Qual o papel da Educação?
    Para o professor César Apareci-

do Nunes (Unicamp), filósofo e Doutor
em Educação, ela deve preparar os jo-
vens para o exercício pleno da cidadania
e para a vida em sociedade, além de
formar novos educadores, que atuarão
na formação cultural de novos cidadãos
e contribuirão para a transmissão do
legado social.

Paranaense de Congoinhas (Norte Pi-
oneiro), o professor esteve na UEL no dia
31 de janeiro, proferindo uma palestra
sobre a Educação na contemporaneidade,
dentro da programação da IV Jornada de
Didática e III Seminário de Pesquisa do
CEMAD (Curso de Especialização em
Metodologia da Ação Docente).

Mas ao pensar na contribuição do
ensino superior, infelizmente, o Brasil
está muito atrasado. O professor lembra
que as universidades brasileiras só surgi-
ram no século XX, enquanto em outros
países do continente, como Peru e Mé-
xico, elas já existiam em meados do
século XVI. “O Brasil se desenvolveu
distante de um projeto de educação”,
resume Nunes.

Ao fazer uma análise histórica das
estruturas educacionais, o professor vê
modelos que ainda remontam “os tem-
pos do sinhozinho”, ou seja, uma educa-
ção elitista para perpetuar uma elite. A
educação que ele defende, ao contrário,
deve ser universal, inclusiva, baseada na
constituição de valores, formação ética,
que forme cidadãos plenos e ainda pes-
quisadores.

Nunes foi aluno de Paulo Freire e,
como ele, pensa num modelo educaci-
onal que faça a diferença. “Educação
é a política pública que mais pode
produzir justiça social e inclusão, pois
ela reflete em todos os aspectos da
vida social”, sentencia. Aí já apare-
cem problemas pois, para ele, o projeto
de educação precisa ser da sociedade,
não do governo, que vincula a Educa-
ção com a Economia (se esta vai bem,
aquela também vai).

O professor afirma que houve avan-

Educação: a política pública que mais
produz justiça social

Professor da Unicamp afirma que a Educação brasileira melhorou em alguns aspectos,
mas corre o risco de retrocesso antes de avançar de forma global

ços, particularmente na esfera jurídica,
destacando o Estatuto da Criança e do
Adolescente, o Estatuto do Idoso e o
Código Ambiental. “As leis avançaram,
reconhecendo mais
direitos civis e cri-
ando novos sujeitos,
novos protagonistas
na sociedade.
Estamos no cami-
nho de mais justiça.
A Lei inspira a Edu-
cação”, avalia. O
piso nacional, para
Nunes, é também um
avanço, pois reco-
nhece o professor
como profissão.

Porém, ele argumenta que é neces-
sário criar muito mais condições históri-
cas de avançar, e que não adiantam
avanços apenas em um outro aspecto,
como a tecnologia ou a metodologia.
“Precisamos de mais reflexão, não de
mais laboratórios. Como falar de Internet

para escolas que nem possuem energia
elétrica?”, questiona. Enfim, usando uma
referência bíblica, ele diz que tentar
encaixar metodologias novas em mode-

los antigos é o mes-
mo que colocar re-
mendos novos em te-
cidos velhos – vão
rasgar e piorar a situ-
ação. Exemplo práti-
co: “Não adianta cri-
ar mais universidades
com o mesmo mode-
lo. É criar mais do
mesmo, e isso não é
avanço”, conclui.

Nunes continua:
“Hoje estamos numa

encruzilhada. Avançamos na Educação
como direito, mas ainda é forte um mo-
delo avaliativista, preocupado em produ-
zir mão de obra, baseado em índices
para ele duvidosos, não necessariamen-
te sinônimos de qualidade. O papel da
escola não é preparar para trabalhar. A

educação brasileira ainda é refém do
mercado ou de um assistencialismo com-
pensatório, do tipo que dá um prêmio em
troca de notas boas”, expõe.

Ensino Fundamental e Médio –
Normalmente, pensa-se o Ensino Médio
como caminho e consequência natural
do Ensino Fundamental. Diferentemen-
te, o professor Nunes vê o EM como
reflexo do próprio modelo de ensino su-
perior público que, “elitista, meritocrático
e ineficiente”, filtra o acesso com baixa
qualidade de ensino nos estabelecimen-
tos públicos e cria vantagens para o EM
privado. Nunes questiona o próprio con-
ceito: “Médio entre o quê? Antes, era
entre o Fundamental e o Superior. Hoje,
grande parte não chega mais à Universi-
dade”. E o vestibular? Para o professor,
um mecanismo mnemônico, atrasado,
valorizado demais no Brasil, muito dife-
rente de outros países.

Projeto – Para o professor Nunes, o
governo nem deve o ser principal sujeito
a implantar um projeto educacional. “O
governo é Executivo, executa. É o
Legislativo que deve discutir ampla e
profundamente a Educação, valorizando
o ensino público”, diz. Isso significa, para
Nunes, “melhorar a mão inteira”, e não
apenas os dedos. Ou seja, avançar em
todos os aspectos. Também não se trata
só de investimentos, embora, segundo o
professor, os investimentos atuais retro-
cederam aos números de 2001.

Nunes defende, por exemplo, uma
valorização das Ciências Humanas. Lem-
bra que a inclusão de Filosofia e Sociolo-
gia foram algumas das conquistas impor-
tantes, mas que agora estão ameaçadas
pela recente proposta do governo, que
apontam para um “neotecnicismo” (pre-
ocupado com a formação técnica e o
mercado) e um “neoescolanovismo”
(centrado na vontade do aluno). O
Tecnicismo e a Escola Nova, para o
professor, já foram julgados pela Histó-
ria. “Ao contrário, queremos uma escola
humanista e polifônica, que dê voz a
diferentes mentalidades. Pública, leiga,
mas que dialogue com diferentes sabe-
res. Multicultural. Capaz de reencantar
os jovens e formar cidadãos.

“O Brasil se
desenvolveu

distante de um
projeto de
educação”

“Queremos uma escola humanista e polifônica, que dê voz a diferentes mentalidades”,
defende o professor Nunes


