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Há tempos temos percebido uma educação deficiente e que deve ser tratada. 
O compromisso firmado na faculdade de conduzir a criança para a formação 
cidadã não está sendo cumprido em muitos casos, infelizmente na maioria das 
vezes. Quando o professor assume uma classe, assume essa profissão, deve 
estar ciente de todos os pós e contras aos quais estará sujeito. A profissão de 
professor deve ser respeitada, pois todos somos alunos, todos passamos pelas 
mãos de professores.  
 
Muitos professores estão insatisfeitos com o salário, não concordo que esteja 
bom, é óbvio que merecem receber um salário melhor. O que me intriga é 
exatamente a forma como muitos reivindicam esse aumento. Trata-se de uma 
abordagem agressiva dando a ideia de que tem que brigar, e isso não é 
modelo de educação. O comportamento deveria ser um exemplo a ser seguido, 
afinal somos responsáveis em grande parte pela formação dos alunos, 
principalmente as crianças.  
 
Como exigir do aluno um comportamento desejado se o próprio “professor-
exemplo” não se comporta como tal?  
 
Isso me faz pensar na seguinte pergunta: Cadê o compromisso com a criança, 
com os pais que confiaram? Onde está o amor pela profissão? Onde está a 
didática?  
 
Assim é na educação: O que temos feito por uma melhor qualidade na 
formação do cidadão? Como temos pensado nas crianças que não são nossos 
filhos?  
 
As pessoas devem abrir os olhos e perceber que o passado não pode ser 
mudado, mas o futuro sim. Em tudo que fizermos devemos dar o melhor. 
Teremos recompensas sim.  
 
A questão é que alguns professores fazem greves e reclamam de tudo. Mas 
não dão sequer sugestões para melhoria, apenas mostram o desejo pessoal de 
receber mais e trabalhar menos. As relações tornam-se autoritárias e falta 
diálogo e consenso. Uma greve pode atrapalhar o desenvolvimento de uma 
criança de 3 ou 4 anos que está em fase de adaptação. Pode desestimular a 
criança ao estudo. Além de acarretar uma série de problemas aos pais que 
trabalham e precisam mudar a rotina por um problema que não começou com 
eles.  
 
A disparidade apresentada pela greve gera uma tendência à individualização. 
O professor deixa de ser colaborador e torna-se competidor. Cada escola tem a 
sua identidade, não dá para fazer um modelo padrão. Estamos lhe dando com 
vidas e cada vida tem a sua história. O aluno não é cliente da escola, mas é 
parte dela, assim como professores, diretores, coordenadores, pedagogos e 



outros funcionários. A escola lida com pessoas, valores, tradições, crenças e 
opções.  
 
No entanto, sabemos que para formar um bom profissional da educação exige 
investimento competente nas ofertas de conhecimento da ética e da política. É 
preciso que os governantes tenham compromisso e responsabilidade.  
A educação popular, historicamente falando, fundamentava-se na estrutura e 
organização da sociedade. Hoje podemos perceber que há muito discurso, mas 
pouca ação.  
 
Por isso, devemos valorizar os professores, os que realmente têm o 
compromisso de ensinar a pensar, a incentivar a pesquisa, não aqueles que 
pensam apenas em adestrar as crianças e receber no final do mês.  
Precisamos do salário pra nosso próprio sustento, mas os alunos também 
precisam dos professores. Por isso devemos valorizar o potencial do aluno e 
não a sua incapacidade A escola se tornou um elemento importante dentro da 
sociedade e na formação do cidadão. Fazendo isso estaremos os ajudando no 
desenvolvimento físico, psicológico, intelectual e social.  
 


