
A REFORMA E A 
CONFIANÇA NO 
MAGISTÉRIO

A reforma curricular põe em pauta projetos de País, o tamanho do 
Estado e o grau de liberdade facultado aos educadores e aos 
cidadãos. Diante da atual crise que o País enfrenta, muitos de-
fendem que seja revisto o espectro das áreas de atuação do Es-

tado, para que ele concentre seu esforço no que é fundamental. 

Mas, mesmo nessa perspectiva, qualquer que venha a ser o redese-
nho do Estado, convém que o contorno de suas atribuições inclua a 
educação, em especial a básica, e a saúde. É essencial assegurar o in-
vestimento oficial na escola pública, laica e gratuita, que constitui um 
importante patrimônio pertencente ao conjunto da sociedade brasileira. 

O estabelecimento legal de direitos de aprendizagem a todas as 
crianças brasileiras implica, de forma inarredável, todas as escolas 
do País. A definição desse direito a ser assegurado aos alunos cor-
responde, de forma direta, à obrigação do sistema educacional de 
garantir sua efetividade. Isso convoca a todos, em particular os ges-
tores das redes oficiais. Afinal, a exigência do legislador deve ser 
plenamente atendida pelos responsáveis por prover educação e es-
colaridade de qualidade aos jovens brasileiros em todo o territó-
rio nacional, de forma irrestrita e sem exceção alguma. É do gestor 
público a responsabilidade e o dever de dar a cada uma e a todas 
as crianças brasileiras a certeza da escolaridade gratuita, laica e de 
qualidade. O ensino público de qualidade é bem comum cuja oferta 
é do interesse de todos os brasileiros.
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Os profissionais que compõem a rede de en-
sino oficial conhecem o público a que cada 
escola atende. Saberão usar a flexibilidade cur-
ricular em função das melhores perspectivas 
de futuro para as crianças e estudantes. Como 
educadores que são, sabem que a liberdade de 
currículo não desonera a escola oficial de dar 
à sua clientela garantias das aprendizagens 
mínimas essenciais. Melhor do que ninguém, 
saberão discernir, a cada caso, que repertório 
de conteúdos será o mais adequado para suas 
perspectivas e demandas, tanto no que se re-
fere a eventual oferta de trilhas profissionali-
zantes quanto a carga horária e ementa mais 
adequadas para disciplinas como sociologia e 
filosofia, dentre outras.

Ao se conceberem reformas e matrizes curricu-
lares, é sempre oportuno termos em mente que 
a perspectiva de diversidade e de pluralidade 
se nutre justamente da existência de diferen-
ças. Em uma sociedade democrática, na qual 
os cidadãos podem fazer escolhas, o ponto de 
equilíbrio não resolve nem elimina as diferen-
ças, mas permite e encoraja que elas existam. 
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Por isso, a melhor equação a que se pode chegar deve ser flexível a 
ponto de permitir a coexistência de currículos diferentes. 

Não faria sentido reivindicar a tutela prescritiva do Estado sobre o que 
cada escola deve ou pode ensinar como medida preventiva contra o 
risco de um suposto baixo engajamento dos profissionais que integram 
a rede oficial. Isso somente se justificaria se assumíssemos como ponto 
de partida algum outro pressuposto. Prescrever a tutela para se fazer 
a defesa do ensino público oficial é argumentação que traria implícito 
um preocupante diagnóstico acerca do engajamento do magistério e 
do empenho dos gestores dessa rede.

Ao assumir um ponto de partida como esse para encaminhar a re-
forma, o órgão de Estado sinaliza para o conjunto da sociedade que 
não acredita – e já não espera – que os gestores dessas redes respon-
dam por suas gestões. Em certa medida, essa atitude desonera, libera, 
desresponsabiliza e desobriga os sistemas de ensino de discernir e de 
responder por suas escolhas.

Por todas as razões, a reforma curricular deve assumir como pressu-
postos a competência e o empenho dos profissionais que integram a 
rede oficial. Em primeiro lugar, porque o ideal é que se instaure um 
diálogo efetivo e articulado com todos os sistemas de ensino, atri-
buindo aos educadores e professores a confiança e o crédito que 
lhes são devidos. Afinal, seria lícito supor que suas escolhas e atua-
ções fossem marcadas por compromisso e engajamento.

Mas, finalmente, pela necessidade que se tem de prestar contas ao ci-
dadão brasileiro. Afinal, a escola pública é viabilizada graças aos im-
postos que ele paga. Ele espera que os responsáveis por serviços de 
educação respondam tanto pelos processos como pelos resultados de 
suas gestões. 

Não faz sentido que o mau desempenho de profissionais seja usado por 
autoridades como argumento para travar ou retardar a instauração de 
cenário mais adequado para as novas gerações. Não faz sentido que ór-
gãos de Estado adotem como política condicionar e subordinar a instau-
ração de novos currículos e uma escolaridade mais adequada ao mau 
desempenho ou baixo engajamento de parte da rede. O foco do poder 
público deve ser o aluno e seu futuro. O compromisso dos gestores deve 
ser, em primeiro lugar, com a formação das próximas gerações de brasi-
leiros. É nesse sentido que deve se nortear a reforma curricular. 

Revista Linha Direta50  

Educação em Diálogo


