
252 
 

A EDUCAÇÃO ESTÁ EM CRISE OU A CRISE ESTÁ NA 
EDUCAÇÃO? 

Monari Belo, Evelyn. Claretiano Faculdade. 

Resumo 
Este trabalho tem como principal objetivo propor uma discussão sobre a atual situação 
do ensino brasileiro tanto em nível fundamental quanto superior. Atualmente, 
enfrentamos uma situação que pode ser considerada crítica, cuja defasagem abrange 
desde a carência de recursos referentes a infraestrutura, quanto recursos pedagógicos 
e também humanos. Há deficiência de recursos orçamentários mas, principalmente, 
sofremos com o déficit identificado na formação de professores. 

Introdução 
Iniciar a escrita deste trabalho é, na realidade, um exercício de reflexão que, na 
condição de educadora e pesquisadora, tenho me dedicado de forma autônoma há 
algum tempo. Procuro me esforçar para modificar minha prática profissional, mas nem 
sempre sou ouvida e, portanto, compreendida. 
Integro dois grupos distintos de profissionais da educação, pois atuo simultaneamente 
no Ensino Superior e no Ensino Fundamental. Nesta condição me sinto privilegiada, 
pois atuo simultaneamente com crianças aplicando o conhecimento que procuro 
adquirir no desenvolvimento de minha profissão enquanto preparo futuros 
profissionais da educação. E isso me permite observar que, quando escolhemos ser 
professores, sempre desejamos muito para realizar em nossa atuação. Porém, nem 
sempre conseguimos o que julgamos tão simples: uma sala de aula com recursos 
básicos, adequada ao trabalho que precisamos realizar e uma escola gerenciada de 
forma humana, sem atitudes impróprias que são capazes de punir e fazer prevalecer a 
hierarquia. Mas não é o que tenho vivenciado no Ensino Fundamental. Percebo que os 
profissionais da educação se cansam facilmente quando se encontram diante das 
dificuldades e agruras que constituem o caminho a ser trilhado e os gestores pouco 
podem ou desejam realizar para promover mudanças e/ou melhorias. 
Apostar na educação é apostar na vida e, então, consequentemente, educar pessoas é 
promover a aprendizagem de experiências que nos oportunizam o crescimento. 
Crescer, no entanto, demanda adaptação às situações, e a escola brasileira não tem se 
mostrado apta a esta condição. Em suma, nem a escola e nem os profissionais da 
educação se mostram aptos à adaptação. 
Tenho neste texto minha esperança de ser observada como uma professora que se 
julga uma educadora que procura crescer na profissão, pois tem sido muito difícil 
trabalhar em uma escola pública que proclama um discurso de escola aberta e 
democrática quando, na realidade, é refém de situações absurdas. Minha esperança 
vem da minha possibilidade de atuação no Ensino Superior, pois me encontro na 
possibilidade de refletir e verificar que posso fazer a diferença quando preparo minhas 
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aulas, quando estabeleço meus objetivos em meus planos de ensino que contemplam 
as disciplinas que me são atribuídas no curso de Graduação em Pedagogia.  

O que propomos neste trabalho: discutir a crise ou atuar para superar esta 
condição? 
Em muitos momentos, a crise no sistema educacional pode ser um momento de 
desistência para a maior parte dos profissionais atuantes. Mas na realidade, a crise 
deve ser encarada como o ponto de referência para as possibilidades de articulações 
de novas possibilidades de ação. Agir, tal como educar, é um ato de coragem e de 
muita responsabilidade. 
A ação pedagógica por si só é desafiadora. E nesta perspectiva, somos privilegiados a 
leva-la adiante. A cada dia, a cada momento, nossa árdua tarefa encontra dificuldade 
em seu principal objetivo: o convencimento.  
A escola deixou de convencer as pessoas que o melhor caminho a ser trilhado ainda é 
o conhecimento. Muitos “professores” são formados de uma única vez sem qualquer 
critério, sem quaisquer fontes de preparo sérias e respeitosas, dignas de uma sólida 
referência teórica conservadora, pois – pasmem! – o conservadorismo ainda é 
necessário sim!!!!! 
Portanto, se a educação está em crise, uma questão deve nortear nossas reflexões 
neste momento: em que setor do Ensino Superior, responsável pela difusão da base do 
conhecimento científico, encontra-se a possível falha que alavanca tal situação que 
chega a ser considerada irreversível? 
Na condição de educadora que atua simultaneamente atua formando crianças e 
também futuros profissionais da educação, tenho como convicção que investir na 
devida formação de uma “boa base” – como geralmente se afirma – é investir 
diretamente na formação dos futuros profissionais que atuarão no processo de ensino 
e aprendizagem dos futuros cidadãos, que um dia, mais tarde, tornar-se-ão adultos 
integrantes de uma sociedade civil e organizada. 
Para fundamentar, neste momento, tais reflexões, podemos apoiar-nos nas ideias de 
Dourado e Oliveira (2009, p.203), que propõe os seguintes questionamentos: 

Que conceitos, representações ou concepções sinalizam na escola de qualidade? Quais são os 
principais conceitos e definições que embasam os estudos, as práticas e as políticas educativas, 
bem como as dimensões e os fatores que apontam a construção de uma educação de qualidade? 
É possível uma escola de qualidade para todos? Tais questões revelam a complexidade da 
temática da qualidade no campo educativo. 

 
Toda e qualquer consideração que implica, diretamente, uma discussão sobre o 
conceito de qualidade envolve, principalmente, a compreensão dos profissionais da 
educação sobre sua responsabilidade e o alcance de sua ação na formação pessoal de 
seus alunos.  
As políticas educativas, neste contexto, nos permitem verificar que somos sempre 
submetidos a muitas cobranças, mas não somos capazes de cumpri-las porque não 
possuímos as condições necessárias para tanto. 
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Engana-se, porém, quem compreende que o cumprimento de tais cobranças está 
associado a situações de aprendizagem que exigem a realização de aulas com o uso 
direto de recursos tecnológicos como se tais aparatos garantissem a aprendizagem dos 
alunos. Cumprir tais cobranças está associado, primeiramente, a conseguirmos 
ministrar nossas aulas possuindo as mínimas condições, como por exemplo 
infraestrutura nos espaços físicos que configuram as salas de aula adequadas, nas 
quais ao menos giz e quadro negro – que para muitos ainda são recursos considerados 
“arcaicos”, ultrapassados – estejam disponíveis. Ou seja, inclui-se, neste contexto, 
prédios com condições adequadas. 
Ainda de acordo com Dourado e Oliveira (2009, p. 204, grifos do autor): 

Outra questão fundamental consiste em identificar, no âmbito das políticas internacionais, quais 
são os compromissos assumidos pelos diferentes países na área da educação, como tais 
compromissos se configuram em políticas, programas e ações educacionais e como eles se 
materializam no cotidiano escolar. Por outro lado, é fundamental apreender quais são as políticas 
indutoras advindas dos referidos organismos multilaterais e que concepções balizam tais 
políticas. Para tanto, é fundamental problematizar a ênfase dada à teoria do capital humano, 
sobretudo pelo Banco Mundial, identificando o papel reservado à educação à educação, bem 
como as diferentes feições assumidas por ela no que concerne à escola de qualidade. 

 
Em suma, o cotidiano escolar envolve muito mais que apenas os insumos de 
características materiais e físicas. A atuação do professor em sala de aula determina, 
indiscutivelmente, o que vem a ser a qualidade em sala de aula. 
Qualidade em educação ultrapassa os limites físicos da sala de aula. Envolve 
compromisso e responsabilidade. Na condição de educadora e formadora de futuros 
profissionais da educação, tenho como compromisso desenvolver novos ideais para 
minha profissão mas, principalmente, para um sistema educacional falho. Tenho 
tentado, mas não tem sido fácil. Em um simpósio anterior de nível internacional, 
propus na apresentação de um trabalho que foi publicado em forma de artigo 
científico os seguintes “princípios” que julgo necessários para a transformação da atual 
situação do ensino a partir do processo de formação de professores nos cursos de 
graduação. Os princípios que proponho e retomo aqui podem ser assim 
compreendidos18: 

1. Adequação da realidade do futuro educador à sua compreensão enquanto 
elemento atuante no sistema educacional brasileiro. 

2. Preparação do futuro educador para o desempenho de sua função em 
diferentes situações de ensino e aprendizagem, sobretudo quando condições 
de sobrevivência interferem diretamente no exercício da profissão, exigindo o 
questionamento da necessidade de práticas educativas de qualidade em 
contraposição ao suprimento da qualidade de vida. 

3. Oferecimento de condições de análise e apropriação do conhecimento aos 
futuros educadores com o objetivo de assegurar o desenvolvimento de uma 
prática pedagógica real e concreta, capaz de ser articulada às diferentes 

                                                      
18 In: Belo, E. M. Formação de Educadores: revendo a prática pedagógica como motivação para a transformação da 
educação brasileira. (EDUCON, 2015) 
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necessidades expressas na heterogeneidade das salas de aula 
independentemente do nível ou modalidade ensino considerado. 

4. Promover situações de integração nas quais corpo docente e discente possam 
compreender a importância da ação conjunta e articulada em efetivos 
programas de extensão, visando o exercício de práticas que culminem no 
exercício profissional consciente e objetivo dos futuros educadores. 

5. Estabelecer ações articuladas com a prática da pesquisa acadêmica, tornando-a 
um instrumento de aplicação efetiva na realidade das unidades escolares. 

6. Determinar aos futuros educadores condições de aprendizagem que 
conduzam-nos à apropriação do conhecimento, adaptando-o à sua realidade 
de ação e tornando-o um elemento centralizador de ações reflexivas capazes 
de promover profundas transformações na prática profissional desempenhada. 

7. Permitir ações estratégicas que tornem os estágios significativos, aliados ao 
exercício profissional de modo a contribuir com o desempenho do futuro 
profissional da educação.  

8. Tornar a sala de aula do Ensino Universitário um espaço de discussão que 
propicie o avanço do conhecimento de forma concreta, estabelecendo vínculos 
reais e necessários com a realidade de unidades escolares a partir da 
implementação de um sistema que seja capaz de ampliar o conhecimento 
teórico-prático dos graduandos em consonância com os ideais expressos por 
uma realidade cada vez mais dinâmica, articulada e exigente. 

9. Oferecer subsídios para a integração do tripé ensino-pesquisa-extensão como 
fonte de articulação das ações práticas, possibilitando o avanço das discussões 
sobre as verdadeiras dificuldades encontradas no ambiente escolar. 

10. Promover condições de efetivação de um ensino estruturado, investindo na 
formação acadêmica nas diferentes vertentes: oferecimento de conhecimento 
de caráter teórico, prático, realização de atividades práticas vinculadas às redes 
oficiais de ensino e incentivo à formação continuada como resultado de 
autogerenciamento e oferecimento de organização de tempo de estudo 
concomitante ao exercício da profissão. 

De acordo com as proposições aqui apresentadas, assegurar a qualidade do ensino 
significa investir adequadamente nas condições que determinam e concretizam o 
processo de formação de professores. Assim, promover ao futuro profissional da 
educação condições de reflexões que lhe permitam articular teoria e prática significa 
também que temos como responsabilidade propor novas formas de compreensão do 
pensamento que construímos ao longo do tempo. Em outras palavras, estamos 
discutindo neste artigo tanto a crise da educação em relação ao Ensino Fundamental 
quanto em relação ao Ensino Superior. A todo educador, ser competente é algo que 
ultrapassa ser compromissado, pois exige o exercício da reflexão sobre a própria 
prática. Discutimos especificamente, neste momento, a qualidade da educação no 
processo de formação dos futuros profissionais da educação, porém, é necessário 
verificar também que: 

Há necessidade de um profundo diagnóstico do nível de competência dos professores em 
exercício, a fim de que, identificadas as deficiências de formação, possamos oferecer cursos de 
atualização capazes de sanar essas deficiências. Só assim iremos formar um exército de 
professores que irá realmente formar a clientela do Ensino Fundamental e resolver parte do 
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problema do baixo nível de desempenho do alunado desse nível de ensino (Mourão; Esteves, 
2013, p. 506) 

 
Se as condições de trabalho não são suficientes ou mesmo adequadas, é necessário 
que sejam concentradas ações que oportunizem melhorias no preparo profissional dos 
futuros educadores. A afirmação acima nos permite identificar tal necessidade. O 
desafio, neste momento, é o mesmo que se aplica à legislação educacional: “precisa 
sair do papel!” 
O principal desafio já foi identificado: trata-se da formação de professores. E neste 
sentido, minhas proposições apresentadas anteriormente podem tomar como base 
para argumentação o tópico n.º 8, que determina a necessidade de: 

Tornar a sala de aula do Ensino Universitário um espaço de discussão que propicie o avanço do 
conhecimento de forma concreta, estabelecendo vínculos reais e necessários com a realidade de 
unidades escolares a partir da implementação de um sistema que seja capaz de ampliar o 
conhecimento teórico-prático dos graduandos em consonância com os ideais expressos por uma 
realidade cada vez mais dinâmica, articulada e exigente. (Op. Cit.) 

 
Atuando há alguns anos como professora, é possível perceber a distância entre a 
“academia” e as escolas reais. Trata-se de uma situação que, em meu entendimento, 
chega a ser absurda. Sala de aula é um espaço amplo e enriquecedor para todos, 
indiscutivelmente. Neste espaço situam-se e confrontam-se as mais diversas situações 
de ensino e aprendizagem e, para tanto, tais situações não podem ser concretizadas 
em uma situação de autoritarismo. Autoridade sim. É necessário que nossas crianças 
cresçam e “amadureçam” certas de que o respeito ainda é a melhor “arma” – e talvez 
a única – a ser utilizada, pois nos últimos tempos o próprio professor acabou 
desacreditando de sua profissão e aceitando sua desvalorização profissional, 
tornando-se vítimas da pior expressão da violência: a violência simbólica. 
Como é possível perceber, a crise na educação ultrapassa os limites que julgamos 
conhecer. Ou seja, os limites são inúmeros e, exatamente por este motivo, a crise é 
apavorante. 
Em contrapartida, a crise deveria ser compreendida e/ou interpretada como um ponto 
de partida para a reversibilidade dos problemas enfrentados. De acordo com Silva 
(2011, p. 38): 

A maior contribuição que houve no século XX para o processo cognitivo foi conhecer os limites do 
conhecimento. Foi-nos ensinado nesse século que nosso conhecimento é limitado e que a maior 
certeza que temos é a da indestrutibilidade das incertezas, não somente na ação, mas também 
no conhecimento, nas ciências, nas ideias. 

 
Esta afirmação pode ser considerada fundamental para que novas oportunidades 
emerjam como referenciais de uma nova fonte de conhecimentos que venha a 
alimentar ideais e propostas de formação de professores que, num futuro próximo, 
venham a atuar na escola pública, resgatando seu prestígio e sua qualidade. 
Temos a capacidade de desconstruir para construir novamente, e precisamos realizar 
um processo de desconstrução “urgentemente” nesta educação em crise! 
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Agir na crise é agir na incerteza e, portanto, propor novas formas de pensar, estando 
assim à beira de novas oportunidades e novas fontes de saber.  

Como ser professor(a) em tempos de crise? 
Primeiramente, apostando na possibilidade de poder atuar acreditando que podemos 
realizar nossas aulas a partir daquilo que acreditamos: que conseguiremos formar 
futuros cidadãos apresentando a verdadeira situação que vivenciamos em nosso 
cotidiano. Em outras palavras, apresentando a verdadeira realidade como elemento de 
nosso constante aprendizado. 
O processo de ensino e aprendizagem pode ser compreendido como o verdadeiro 
indicador do sucessos e fracassos aos quais um sistema educacional é submetido. A 
partir de instrumentos avaliativos, são averiguados os avanços e desempenhos dos 
alunos que, subordinados aos procedimentos burocráticos, contribuirão a partir dos 
resultados fornecidos com os índices de um sistema educacional a ser apresentado 
como demonstração e prestação de contas. 
No entanto, cabe nesse momento uma questão: será uma garantia de melhoria na 
qualidade do ensino exigir a capacitação dos profissionais da educação mediante tal 
condição como única certeza de acréscimo de percentuais em seu salário? 
A crise da educação, nesta perspectiva, assume duplo sentido: além da insuficiência 
que o ensino brasileiro aponta no tocante a crianças que não encontram-se 
alfabetizadas em tempo previsto, é possível observarmos que a desvalorização do 
profissional da educação não é restrita apenas ao aspecto financeiro, mas sobretudo 
ao descaso que é atribuído a essa forma de “cobrança” que configura a adequação da 
formação do profissional da educação às exigências de uma nova realidade cada vez 
mais complexa. 
Entre tantas afirmações, é notória a importância atribuída à necessidade de ênfase 
que deve ser atribuída ao tripé ensino-pesquisa-extensão e que aponto no tópico 9 do 
subtítulo 1 deste artigo e aqui retomo, quando afirmo que entre os princípios 
necessários para transformarmos a situação da educação a partir da formação de 
professores encontra-se: 

 “oferecer subsídios para a integração do tripé ensino-pesquisa-extensão como fonte de 
articulação das ações práticas, possibilitando o avanço das discussões sobre as verdadeiras 
dificuldades encontradas no ambiente escolar”. (Belo, op. Cit.) 

 
É possível compreender que a crise apontada neste artigo está configurada na crença 
de que o profissional da educação que atua no Brasil não é capacitado para agir na 
“contramão” dos problemas que assolam a atual situação, que é drástica e, até 
mesmo, calamitosa no tocante à rede pública de ensino.  
O desafio consiste na dificuldade de formação de uma consciência coletiva, fator que 
culmina na concretização de um sistema falho, incapaz de atender às demandas e 
sanar as dificuldades e necessidades expressas por uma realidade cada vez mais 
exigente. Diante de tais colocações, podemos retomar as ideias de Silva (2011, p. 56), 
afirmando que: 
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O fazer pedagógico toma nova forma, voltado agora, para o verdadeiro conhecimento, que é 
fruto de uma elaboração na qual o aprender resulta de um processo de construção. 

 
Esse processo de construção, por sua vez, concretiza toda e qualquer situação de 
ensino e aprendizagem. Portanto, somos nós educadores, atuantes nos diversos níveis 
e diversas modalidades do ensino, os verdadeiros responsáveis pela possibilidade de 
concretização do processo de transformação da educação, que resultará na superação 
da crise e promoverá a busca pelo verdadeiro processo de construção do 
conhecimento. 

Conclusões 
Para uma prévia conclusão sobre as reflexões apresentadas neste artigo, podemos 
retomar a questão que constitui-se como título: “A educação está em crise ou a crise 
está na educação?” 
Há crise na educação quando aceitamos as críticas e o descaso das políticas 
inadequadas, que inviabilizam toda e qualquer forma de ação e que, 
consequentemente, oportunizam o fracasso escolar dos educandos e a desvalorização 
dos educadores. 
Há crise na educação e problemas nas diferentes situações de ensino e aprendizagem 
quando aceitamos justificativas que se consolidaram historicamente, permitindo o 
enraizamento de uma ideologia que não permite o crescimento para a liberdade, para 
o abandono do estado de ignorância. Em outras palavras, a educação está em crise 
porque não permitimos a libertação como condição para a criação de novas 
possibilidades. Portanto, as situações de ensino e aprendizagem resumem-se a 
situações enfadonhas, que já não trazem para a sala de aula a alegria e o sorriso como 
motivação do próprio educador. Se o educador não encontra-se motivado, quem dirá 
o aluno!!!!! 
Há crise na educação quando não contribuímos verdadeiramente com a formação de 
novos educadores. Mas atenção: não precisamos realizar esse processo de 
transformação com situações conflituosas e violentas. Basta a violência que realizam 
conosco todos os dias a partir da simples falta de respeito e consideração que a nós e 
destinada. Precisamos apostar em nossa capacidade e seguir ensinando e acreditando 
que temos na sala nosso momento mais precioso e oportuno, no qual podemos agir de 
forma responsável e consciente e, então, comprovar que a crise não está na educação. 
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