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nobreza da missão do educador reveste-o de uma essencial tarefa de apontar os
rumos das conquistas humanas, sobretudo a liberdade de agir e de pensar. No desenvolvimento das nações,
o professor constitui um imprescindível fator de disseminação de conhecimento e formação de novas gerações.
O grande desafio que se apresenta ao
Brasil no horizonte do século XXI é
como gerenciar a carreira do educador em meio a uma grande desvalorização dos profissionais de educação.
Ao mesmo tempo em que se procura recuperar o prestígio da atividade de educador, busca-se reavaliar a
inserção da carreira acadêmica dentro das instituições de ensino. Nesse
particular, haverá grandes oportunidades em decorrência do crescimento das instituições, mas o mercado
exigirá profissionais cada vez mais
qualificados. O domínio dos conceitos fundamentais de gestão educacional será uma competência muito
demandada no futuro cenário do ensino brasileiro.
Apesar de mal remunerados, com
baixo prestígio social e responsabilizados pelo fracasso da educação, muitos educadores resistem e continuam
apaixonados pelo seu trabalho. A vocação para educar inspira-lhes a nobreza
de sensibilizar o coração humano. O
ensino e o aprendizado acontecem
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quando o afeto encontra assento; a
vontade de dominação desaparece e
surge, em seu lugar, a admiração mútua. Com conhecimento acadêmico,
humano, psicológico e enorme dose
de amor, o professor é capaz de ajudar
a construir o destino de seu aluno.
Só se constrói uma nação desenvolvida, justa e soberana com educação. Logo, o professor é vital neste
processo de aprendizagem. Isso nos
mostra o reconhecimento que o trabalho de educar é duro, difícil e necessário, mas ainda admitimos que esses
profissionais continuem sendo desvalorizados. Ninguém nega o valor da
educação e a imprescindibilidade de
um bom professor. Porém, ainda que
as pessoas desejem bons professores
para seus filhos, poucos pais desejam
que seus filhos sejam professores.

SÓ SE CONSTRÓI
UMA NAÇÃO
DESENVOLVIDA,
JUSTA E SOBERANA
COM EDUCAÇÃO

O investimento substancial em
educação é a garantia de que o Brasil
precisa para alcançar o crescimento
econômico e social. Todavia, o panorama do ensino no país ainda padece
de sérios problemas: 3,6 milhões de
crianças e jovens entre 3 e 17 anos
estão fora da escola; sofrível desempenho dos estudantes brasileiros no teste internacional do PISA; concentração das instituições de ensino superior
no Sudeste; aumento do número de
matriculados no ensino superior, mas
baixo percentual para a faixa etária de
18 a 24 anos e de concluintes, etc.
O professor emociona-se com
a vontade de superação do aprendiz,
e este reconhece a superação materializada no coração aberto e sensível
de seu professor. Essa profissão é tão
marcante em nossas vidas, que se torna difícil encontrar alguém que não se
lembre de um professor importante
em sua infância ou juventude. O educador constitui agente inestimável do
fortalecimento dos valores humanos
e da consolidação do projeto brasileiro
de grande nação. Ele ajuda a construir
o futuro, estando ainda em construção.
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