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PREFÁCIO

Foi com grande prazer que recebi o ilustre convite para
escrever o prefacio do livro “FUTUROS DA EDUCAÇÃO NA VISÃO
DOS ESTUDANTES: contribuição para reimaginar nosso futuro
juntos”, do professor Jhonatan Almada. Aceitei o que considero
um grande desafio diante da responsabilidade que é apresentar
a obra não só de um querido amigo, mas de uma pessoa que
luta diariamente por uma educação pública de qualidade, que
permita o ato de "esperançar" aos jovens para a construção de
conhecimentos por meio da pesquisa, do diálogo e da
tecnologia.
Jhonatan Almada vai além de desempenhar o papel de
professor corajoso e consciente do seu papel político e social,
ele é, também, um incansável lutador que inspira a todos que
tem a oportunidade de partilhar de momentos com ele. Carrega
em suas lutas a esperança de uma educação freiriana, que
liberte as pessoas das amarras da ingenuidade, acomodação,
medo e da falta de consciência política.
O que apreciaremos aqui é o trabalho de um professor
de muitos ideais e que organiza este livro trazendo de forma
genuína esperanças e preocupações, o que pensam do futuro e
das possíveis mudanças, bem como os objetivos da educação na
concepção de jovens universitários e da educação básica. Não
são diálogos aleatórios, mas sim o resultado de uma escuta
sensível feita por meio de rodas de conversas que contemplam
as três questões supracitadas.

5

A primeira parte do livro trata das esperanças
alimentadas pelos jovens, mostrando que ainda é possível
vivenciar um processo educativo formal que respeite a
diversidade cultural, assegure a educação inclusiva e equitativa
de qualidade e a promoção de oportunidades de aprendizagens
ao longo da vida de todos. Os relatos são unânimes em acreditar
no esperançar, ou seja, não esperar que as coisas aconteçam
de cima pra baixo, mas que professores, comunidade,
associações, sindicatos se fortaleçam para exigir do poder
público uma mobilização que fortaleça políticas, arregimente
esforços nacionais, regionais e globais, e que visem, entre
outros objetivos, garantir e aprimorar políticas educacionais e
a forma como funcionam em conjunto; garantir sistemas
educativos equitativos, inclusivos e de qualidade para todos.
Contudo, há uma preocupação dos jovens com relação as
políticas educacionais que levem em consideração uma
sociedade informatizada. Eles conseguem reconhecer que ainda
há um hiato entre o desenvolvimento tecnológico na sociedade
em todos os setores e o espaço escolar.
Quanto aos objetivos da educação que coadunam com
as esperanças enfatizadas na primeira parte do livro, os autores
são enfáticos na importância de investimentos para uma
educação de qualidade e democrática, onde haja política de
Estado e não de governo. Outro ponto importante destacado nas
narrativas é a necessidade da formação de professores que
atendam as demandas e as transformações da sociedade e,
principalmente, a longo prazo, erradiquem o analfabetismo,
realidade ainda vivida no Brasil e em outros países. Já em
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relação ao futuro, os autores pensam ser necessário uma
educação que tenha como princípio uma gestão democrática
que proporcione conhecimentos a todos e todas, respeite a
diversidade cultural, onde haja investimento financeiro na
formação continuada dos professores e que promova a
aprendizagem ao longo da vida de todos, inclusive dos adultos.
Importante ressaltar que a tecnologia deve fazer parte do
currículo escolar em todos os níveis de ensino.
Nesse sentido, é objetivo das narrativas que compõem
este livro, que o verbo esperançar seja a canção para uma
educação conscientizadora, desalienadora, que possibilite a
construção de um mundo humanizador, libertado, e que
emancipe as consciências presas a um único modelo de
sociedade que oprime e esconde as mazelas sociais.
Finalmente, impossível não falar da beleza que se
manifesta em cada palavra desta obra. É encantadora a
sensibilidade com que o professor Jhonatan Almada consegue
dar voz e esperança a quem não tem oportunidade de gritar e
dizer o que espera da educação e ao mesmo tempo se
manifestarem como protagonistas de suas histórias sem abrir
mão da simplicidade, do rigor estético e científico.
Profa. Dra. Ilma Maria de Oliveira Silva
Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão-UEMASUL
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APRESENTAÇÃO

Este livro é o resultado de rodas de conversas com
estudantes do ensino médio e da educação superior do
Maranhão, instigados pela pedagogia da pergunta a
responderem sobre os futuros da educação.
Participaram dessas discussões os estudantes do
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do
Maranhão-IEMA e da Universidade Estadual da Região
Tocantina do Maranhão-UEMASUL, suas minibiografias
estão ao final do livro para que possamos conhecer um
pouco sobre cada um e cada uma.
A Organização das Nações Unidas para a Educação,
Ciência e Cultura-UNESCO criou a Comissão Internacional
Futuros da Educação para debater este tema tão
relevante.
A Comissão produziu o Relatório “Reimaginar nosso
futuro juntos” defendendo a importância de uma
pedagogia da cooperação, da colaboração e da
solidariedade para superarmos os desafios do tempo
presente e construirmos futuro plural, justo e inclusivo
para todos no planeta, nossa Casa Comum.
O livro registra as contribuições dos estudantes
refletindo sobre suas esperanças, preocupações, como
pensam os objetivos da educação e o futuro, bem como as
mudanças que desejam.
Com isto, desejamos estimular a escuta atenciosa
e acolhedora dos estudantes, fundamental para construir
políticas educativas mais assertivas e sintonizadas com as
demandas e necessidades da sociedade. Contudo, essa
ainda é uma prática escassa por parte dos responsáveis
pela formulação de políticas no Brasil e no mundo.
Os estudantes mostraram que sua principal
esperança está na educação e nos avanços tecnológicos
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observados nos últimos anos. Por outro lado, se preocupam
que as desigualdades de acesso se aprofundem e a exclusão
não retroceda, reiterando o caráter deslocado da escola
em relação à realidade dos estudantes e do mundo
circundante.
Quanto aos objetivos da educação é perceptível a
tensão entre preparar para o mercado de trabalho e para
a vida, ou seja, formação acadêmica ampla e formação
profissionalizante. Ainda não avançamos em oferecer o
maior número de oportunidades e diversidade de caminhos
aos nossos estudantes.
O que parece claro é não aceitarem a escola
limitada, detida nos seus muros. Desejam que a educação
se embrenhe na vida e possa expressar em seus processos
formativos essa riqueza do mundo.
Fica o convite para lermos o Relatório “Reimaginar
nosso futuro juntos” e fomentar o debate no espaço
público no sentido de redesenhar nossas políticas
educativas, fortalecendo a participação democrática e
cidadã.
Ler este livro é um meio de apoiar e disseminar a
visão dos estudantes sobre os problemas educacionais e
como solucionar tais desafios.
Boa leitura!
Jhonatan Almada
Diretor do CIEPP
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ESPERANÇAS E
PREOCUPAÇÕES
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ESPERANÇAS E PREOCUPAÇÕES

Precisamos Esperançar, a educação ainda é utópica
quando se discute sobre qualidade na educação, pois essa
qualidade deve atender não só o aluno, o professor e suas
realidades mas todo o contexto de sua regionalidade e
experiências e diante da realidade que estamos vivendo
parece estar ainda mais, por conta das marcas de
transformação irreversíveis que a pandemia tem deixado,
mostrando que a democratização das redes, dos
softwares, da banda larga, de toda a tecnologia que
envolve esse novo modelo de se fazer educação tem
proporcionado, para propiciar um ensino-aprendizagem
igualitário ou pelo menos equitativo. Para isso ainda se
tem muito a se fazer os currículos escolares e PPPs ainda
tendem a mudar e se reconfigurar mostrar o seu papel de
importância. No cenário atual o que nos dá esperança de
certa forma são os educadores mostrando-se motivados a
descobrir novas práticas, novos meios para que seus
educandos possam adquirir conhecimento através de sua
autonomia, não permitindo que a evasão escolar que já
tem altos índices antes e durante a pandemia se torne
ainda mais evidente. Então, diante disso, precisamos de
medidas dos governantes e setores responsáveis que
preparem a educação brasileira a esse tipo de fenômeno,
para que não haja retrocessos, dedicar-se a uma
educação que atenda a todas as culturas e que forme
integralmente professores e ampare-os, continuando com
sua formação para que consigam atender as dificuldades
que se possam encontrar.
O que me preocupa é a situação de evasão escolar não só
no Brasil inteiro mas em nossa região nos deixa
preocupados em relação a volta do trabalho infantil no
estado, pois onde sabemos as crianças das escolas
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públicas do Maranhão mal tem um celular para
acompanhar as aulas remotas isso em primeiro caso e em
segundo as redes de conexão com a internet que não
atendem as suas necessidades.
O fator é querer se saber quais são as estratégias que as
políticas públicas educacionais irão tomar para que essas
crianças não sejam excluídas, mostrando assim
futuramente o cenário da inutilidade dos que foram
deixados para trás por conta das desigualdades.
Germânia Marques Ferreira
O que mais produz esperança em mim é a abertura cada
vez maior de espaços dentro e fora da Universidade para
debates e reflexões sobre os desafios e possibilidades da
educação. Tenho como preocupação a formação
continuada dos professores da educação básica, que
muitas vezes não é compreendida e/ou negligenciada
dentro das escolas.
Maria Roberta de Sousa do Vale

Quando penso na Educação do Futuro penso também no
avanço da tecnologia e em como isso vai ajudar na
educação, contribuindo para a diminuição das
reprovações e da evasão escolar, auxiliando os estudantes
com dificuldade de aprendizagem através da educação
personalizada, e despertando o interesse deles para os
estudos. O que mais me preocupa é que a sociedade não
saiba usar a tecnologia a favor de um ensino de qualidade
e excelência e acabem sendo "carregados" pelas armas de
conhecimentos que a tecnologia nos oferece.
Letícia Abreu Reis
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O que me produz esperança é que as pessoas vão ter
novas oportunidades e cada vez mais se mostram capazes
e competentes. Também espero que estejamos mais
evoluídos em diversos quesitos.
O que me preocupa é a educação comprometida, muitas
pessoas ainda estão limitadas e não tem acesso à
educação, o que é um direito de todos.
Maria Gabrielly Santos de Sousa

O que mais me produz esperança é que a educação seja o
foco principal na sociedade, visto que muitos não têm
acesso à Internet, são deixados de lado em vários
aspectos. Também me enche de esperança pensar que há
a possibilidade de que a desigualdade social seja menor e
que assim possamos conviver em harmonia em um
ambiente social adequado. Por outro lado, o que me
preocupa é que deem continuidade à educação como
sendo migalhas para o povo e não como algo prioritário
para o desenvolvimento humano, como realmente é.
Também me preocupa que com o avanço tecnológico a
implantação de inteligências artificiais no ensino faça
com que o fator humano de torne obsoleto. E ainda, com
o avanço tecnológico, ainda maior, a quantidade de
pessoas sem acesso à grande potência da Internet, se
tornarem ainda mais desatualizados e deixadas de lado,
por não terem recursos para investir em uma tecnologia.
Dandária Giane Souza Nunes

13

O que mais me produz esperança é um processo que já
vem ocorrendo a alguns anos, o acesso ao conhecimento.
Hoje nós já temos plataformas que nos possibilitam o
acesso rápido e prático a informação, mas infelizmente
não está disponível para todos, então com a certeza do
avanço da tecnologia o que me dá esperança é que todos
os estudantes em 2050 tenham acesso à tecnologia de
ponta e um ensino de qualidade.
Erick Marlon Lima Moura

O que mais me produz esperança é o fato de atualmente
ocorrerem discussões como essa, isso me deixa animada
com o futuro. O que mais me preocupa é que mesmo com
as discussões as coisas continuem as mesmas.
Ana Esther Cunha Cadete
O que mais produz esperança, é fato de saber que a
tecnologia irá avançar, trazendo mais praticidade aos
estudantes! Isso me preocupa também, por saber que
nem todos vão ter acesso a essa tecnologia. O que é
triste, pois educação e suas tecnologias deviam ser
direito de todos.
Livia Cristine Carvalho da Luz
Evolução contínua da Educação, que mesmo em tempos
ruins como estamos agora em Pandemia, ela dê uma
forma dos alunos conseguirem aprender e não deixar de
haver aula, como por exemplo o Sistema de EAD. O que
mais me preocupa é a desigualdade e a falta de
oportunidade persistir em torno desses anos.
Daniel Almeida de Melo Júnior
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O que mais me dá esperança é o avanço da tecnologia e
educação, acredito que como consequência disso o
número de pessoas com nenhum tipo de educação possa
declinar e o número de pessoas graduados possa
aumentar e com tudo isso, o mundo possa viver com
menos desigualdade e com menos pessoas em extrema
pobreza.
O que mais preocupa vai ser como vai estar a estabilidade
emocional das pessoas nesse tempo, pois com o uso da
tecnologia as pessoas ficam mais vulneráveis a possíveis
desavenças nesse meio e com isso o aumento de doenças
ligadas ao psicológico, e com consequência disso, o
rendimento dessa pessoa fique baixo e acabe
atrapalhando no desenvolvimento na escola.
Maysa Machado dos Santos Mesquita

O grande instrumento e ferramenta é a esperança. Temos
que, neste momento, esperançar, que lutar por mais
justiça social, educação mais democrática, mais
humanizada, para que deixe esse mundo um pouco
melhor do que aquele que encontramos. Acreditar no
sonho e ir a luta. Criar o mundo mais humano e todos
possam se amar, onde não haja essa violência,
agressividade, arrogância. E é assim que podemos ter o
mundo mais justo, mais produtivo, mais sustentável.
Depende de tudo da nossa amorosidade, de encontrar o
outro, de buscar juntos as soluções para os problemas
educacionais, problemas que nós temos e que
enfrentamos hoje na escola.
Pedro dos Santos Nascimento
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Para Paulo Freire, “É preciso ter esperança, mas tem que
ser esperança do verbo 'esperançar', ir atrás, se juntar, e
não desistir é ter uma postura ativa em relação àquilo
que nos perturba”. Meu esperançar se alicerça que
mesmo em passos vagarosos o acesso à educação tem
aumentado, na oportunidade de partilhar com a Unesco e
demais organismos as preocupações com os futuros da
educação. O esperançar que em tempos de
silenciamento, poder ter voz e olhar sobre os objetivos
coletivos da educação para 2050, e pensar uma educação
de qualidade para meu município, estado, país.
Entretanto, refletindo o presente e projetando o futuro é
angustiante as desigualdades tão evidentes em meio a
pandemia da Covid-19, a negligência em relação as
classes desfavorecidas. O desafio enfrentado diariamente
por alunos e professores que não possuem acesso à
internet e nem formação e suporte para trabalhar com as
tecnologias digitais. Pensar em 2050, é pensar em uma
educação que leve em consideração as realidades plurais
do nosso país, repensar as políticas sociais, é abordar as
questões relacionadas à desigualdade estrutural, pobreza
e exclusão.
Ruth Melo Paulo
O que produz mais esperança em mim é a evolução da
tecnologia na educação, e saber que existem jovens que
discutem e tem uma visão para o futuro da mesma. O que
me preocupa é a desigualdade no acesso à educação, que
é um problema que perdura no Brasil há muito tempo, e a
falta de investimento.
Emilly Cauane Pereira Silva

O avanço tecnológico; a desigualdade social.
Leticia Marques Morais dos Santos
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Na minha opinião antes de pensarmos no futuro devemos
rever o que nós estamos fazendo para mudar o nosso
futuro, gostaria de mais evolução tecnológica, gostaria de
um país com menos discriminação e com mais ação,
gostaria de um país que possa dar um ensino de melhor
qualidade, um emprego com um bom salário.
Apesar de tudo isso o que me preocupa é pensar que nem
um terço destas propostas se tornem realidade.
Abraão Duarte Gonçalves

Sou esperançoso com as conversas importantes que são
realizadas hoje visando o bem-estar futuro.
Me preocupa o fato de a escola, a educação, ser pintada
como vilã. Em nossa sociedade, uma minoria dos jovens
gosta de ler, são intelectuais ou se sentem bem na
escola.
Thallyson Rhuan Andrade dos Santos
O que me produz esperança são as oportunidades de
conhecimento que a tecnologia tornará de fácil acesso. E
exatamente isso que me produz medo, de que as pessoas
se acostumem mal, como maioria dos adolescentes,
crianças e até adultos se tornaram mal-acostumados,
desvalorizando o esforço e o suor pelas conquistas
cognitivas.
Abigail Monteiro

O que mais me produz esperança é que continue esse
desenvolvimento da tecnologia e o que mais me preocupa
é que o nosso país não invista muito na educação do
nosso país
Guilherme Adryel Costa Cabral
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Iniciativas como a do CIEPP de diálogo sobre as condições
atuais do sistema educacional e seus desafios; pois é
necessário termos um olhar crítico sobre nossa
contribuição para o sistema educacional. O que mais me
preocupa é a polarização política e a ideia de que a
escola é um instrumento obrigatório e sem relevância
para o projeto de vida dos indivíduos que a compõe.
Maria Luiza Costa dos Santos
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OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO
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OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO

Fortalecimento da educação básica com ênfase na
educação infantil, compreendendo a educação em toda
sua abrangência (políticas públicas, prática pedagógica,
infraestrutura, etc.).
Maria Roberta de Sousa do Vale

Preparar a educação brasileira a esses fenômenos que
possam vir a acontecer, retomando a se pensar do que é
qualidade educacional para cada escola, cada professor,
aluno e sistema de cada estado e municípios.
A coletividade deve ser discernida a cada realidade a
cada currículo e não querer somente atender a
articulações de interesses diretamente econômicos,
porque quando penso em preparar um aluno para o
mercado de trabalho também devo garantir uma reflexão
sobre uma sociedade de culturas. Atendendo aos mais
vulneráveis.
Atender a formação continuada para os professores de
maneira a atender o currículo escolar e os fenômenos da
sociedade.
Germânia Marques Ferreira

Atingir a qualidade social para todos e cada um dos seus
estudantes; garantir de forma sistemática a apropriação
do conhecimento acumulado pela humanidade;
Letícia Abreu Reis
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Os objetivos da educação deve ser expandir da melhor
forma para que todas as pessoas sejam alcançadas e
todos possam exercer o direito que eles têm. Também
deve ter mais preparo e mais ensinamento não só sobre
os livros e conteúdos, mas também sobre a vida.
Maria Gabrielly Santos de Sousa

Deveriam ser objetivos coletivos de educação a
demonstração de como ela é importante e que não
deveria ser tratada como migalhas para o povo, mas sim
ser tratada como algo prioritário, como realmente é,
para que assim possa formar pessoas com senso crítico e
não torná-las massa de manobra.
Dandária Giane Souza Nunes

Sempre visar garantir e proporcionar um ensino de
qualidade à todos os estudantes.
Erick Marlon Lima Moura

Maior participação da família na educação, maior
investimento em educação básica e em escolas integrais,
promover o acesso à tecnologia para todos.
Ana Esther Cunha Cadete
Igualdade, para que todos tenham o que é de direito para
estudar, sem desigualdade e preconceito. E Priorizar a
saúde mental dos estudantes e de toda equipe
pedagógica! Pois sem saúde mental, ninguém consegue
estudar.
Livia Cristine Carvalho da Luz

21

Sempre incentivar, ajudar no aprendizado dos alunos,
mas não somente a escola, a família também, até porque
ela é a base de tudo, dela que vem as primeiras coisas
que aprendemos. Todos eles em conjunto, tanto a
família, quanto a escola e aluno, conseguem se
desenvolver.
Daniel Almeida de Melo Júnior
Uma educação de mais qualidade a todos, independe de
posição social. Tendo em vista algo que aborde todos os
aspectos da sociedade. Exemplo: política, saúde e etc.
Maysa Machado dos Santos Mesquita
A educação básica é um direito garantido pela
Constituição, então essa é uma dívida que o Brasil precisa
pagar e o nosso atraso é muito grande por conta disso.
Portanto. A ALFABETIZAÇÃO é uma prioridade absoluta
para um país que quer se desenvolver, quer alcançar grau
de desenvolvimento maior, quer ser justo, quer ser
sustentável.
Pedro dos Santos Nascimento
- Até 2050, garantir que todas as crianças, adolescentes e
jovens, incluindo as pessoas com deficiências e os povos
indígenas, tenham acesso à educação básica de
qualidade.
- Até 2050, assegurar a formação continuada de
professores da educação básica, levando em consideração
sua realidade local.
- Até 2050, eliminar o analfabetismo, garantindo que
adultos e idosos tenham uma formação crítica e científica
e preparação para o mercado de trabalho.
- Até 2050, aumentar substancialmente o número de
vagas para inserção de jovens e adultos no ensino
superior nas universidades estaduais e federais.
Ruth Melo Paulo
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Os objetivos coletivos deveriam ser alcançar a igualdade
e inclusão de todos, através da equidade,
independentemente de raça, gênero, classe social e
econômica. Além disso, focar no desenvolvimento do
senso crítico dos estudantes.
Emilly Cauane Pereira Silva
Preparar os estudantes para o mercado de trabalho.
Oferecendo matérias práticas, como por exemplo: estudo
orientado; projeto de vida; associativismo e
cooperativismo; empreendedorismo e etc. Que matérias
como essas sejam implantadas em todas as escolas.
Leticia Marques Morais dos Santos

O corpo docente deveria pensar em uma solução para
cada conselho, proposta ou até mesmo pergunta. Dessa
forma juntarem em conjunto objetivos sérios pois nós não
somos animais e nem lixos para sermos tratados de
qualquer forma, deve haver um objetivo coletivo para
pensar não só no meu bem, mas no bem de todos da
humanidade.
Abraão Duarte Gonçalves
Promover a emancipação intelectual dos nossos jovens,
ensinando-os a como aprender sozinhos, mostrando o
caminho e os deixando seguir. Ensinar o necessário para
uma vida acadêmica, profissional e em sociedade.
Thallyson Rhuan Andrade dos Santos
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De que as escolas invistam na tecnologia para as suas
salas, mas também ensinem o bom uso delas. Para que os
estudantes possam aprender a conviver corretamente
sem depender totalmente dos computadores.
Abigail Monteiro
De trazer mais fundamentos para nós que somos alunos,
de internet de qualidade e escola com mais
desenvolvimento de matérias escolares, não só dos alunos
mais sim dos professores também.
Guilherme Adryel Costa Cabral
Estabelecer uma relação construtiva a respeito do
conhecimento apresentado, levando em conta quem é o
indivíduo e não apenas isso, mas buscando dar sentido ao
processo de aprendizagem e dar uma educação básica de
qualidade à população.
Maria Luiza Costa dos Santos
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FUTUROS E MUDANÇAS
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FUTUROS E MUDANÇAS

A mudança inicial seria na forma como se enxerga a
docência, sabendo que o professor por si só, não é o
único responsável por "fazer educação". Deste modo, os
mecanismos de dentro da escola, desde a escolha do
livro, avaliação educacional, formação continuada e a
prática pedagógica, devem ser reavaliados a fim de que
assegurem uma melhor aprendizagem dos conteúdos por
parte dos alunos e a partir daí esse mesmo aluno de
forma progressiva seja capaz de pensar de forma crítica e
social.
Maria Roberta de Sousa do Vale
Dar o sentido da educação somente para o trabalho é
uma forma muito limitada do saber, por que só vai
atender e fomentar ao sistema que existe hoje na nossa
sociedade, então para que se tenha um pensamento
social, político, critico, analítico, de percepção da
história de como ela foi e como agiu os seus elementos, o
estudo do passado, quer no sentido histórico ou
filosófico, nos dá condições para compreendermos o
presente e projetarmos o futuro com maiores
possibilidades de evitarmos os erros anteriores
cometidos, isso é necessário para que haja o
entendimento das transformações sociais. Neste sentido,
gostaria de exemplificar com o Modelos de escolas parque
de Anísio Teixeira onde os ambientes são amplos,
arborizados, a alimentação oferece o fortalecimento
imunológico das crianças, há a educação da higiene
coletiva e individual, e o ensino de controle de contágios
por meio da higiene, laboratórios, bibliotecas, então é
uma escola pensada com investimentos altos, porém,
infelizmente não se teve uma propagação dessas escolas
em todo o país por conta dos altos investimentos e por
conta das alternâncias de governo que se teve no país
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esse modelo de escola hoje é defendido pelo professor
doutor em educação e tecnologias na educação Nelson
Pretto da UFBA, que poderia ser o modelo perfeito pós
pandemia, acrescentando a esse modelo de escola suas
redes de internet e todos os tipos de tecnologia, pois ela
age na forma de conhecimento integral do aluno e
também em tempo integral dividido seu tempo em parte
da manhã com disciplinas de base como português e
matemática e a tarde ao que diz respeito as artes e
aprendizagens de aptidões subjetivas a cada aluno para
seu maior desenvolvimento e profissionalização. Hoje,
essas escolas atendem um percentual mínimo de alunos,
aumentando a desigualdade no que se atende a
integralidade da educação. e a realidade que
encontramos em nossa região é extremamente diferente ,
escolas com espaços muito pequenos , muitas em
residências enfim…
O que quero abordar com isso é que é necessário o pensar
no outro, a democracia, a tentativa de se adquirir
equidade é para além de pensar somente no
desenvolvimento econômico de uma sociedade mais é
querer colocar o cidadão a par e participativo nas
decisões coletivas de modo pensante e fortalecê-lo em
suas perspectivas futuras para garantir a ele uma
estabilidade profissional para o seu bem estar e de sua
família baseados na educação, para que ele não seja um
dado percentual de fracasso escolar, dando a este ser a
possibilidade de não estar às margens da marginalidade.
Neste sentido, a forma de aprender deve ser democrática
porque não é obtida somente no âmbito escolar deve
ofertar conhecimento integral do aluno em toda forma de
conhecimento. Os instrumentos tecnológicos a partir
disso devem ser parte essencial nos trabalhos e
desenvolvimentos da escola dando acesso ao
conhecimento por meio de tudo que envolve tecnologia.
Germânia Marques Ferreira
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Para o futuro queremos professores com ambição de não
só ensinar o que sabe, mas também se aprimorar naquilo
que não se apropriam, para que os estudantes tenham um
ensino de melhor qualidade.
Letícia Abreu Reis
Não devemos somente mudar, mas também aumentar o
que aprendemos, todos os dias somos ensinados e
descobrimos coisas novas, isso acrescenta aos nossos
conhecimentos e aumenta nossa capacidade.
Maria Gabrielly Santos de Sousa
Na minha visão o que deveria mudar nesse contexto é a
supervalorização da cultura europeia e americana,
deixando de lado a cultura brasileira. Como pode ser
visto atualmente, o conceito de aprendizagem está muito
ligado à saber algo de culturas externas e não apenas
isso, mas alguns à tomam como sua. Isso se trata de uma
ideia colonizadora que perdura em nossas mentes desde o
período colonial.
Dandária Giane Souza Nunes

Deveríamos dar ênfase no projeto de vida de cada aluno e
focalizar nas matérias que realmente lhes interessam,
aprendendo a lidar com o mercado de trabalho na prática
e aderindo a processos que facilitam o aprendizado, como
as tecnologias, por exemplo.
Erick Marlon Lima Moura
No futuro, haverá um ensino mais tecnológico e, espero
eu, a que todos tenham acesso, além de passarem a
ensinar coisas que não são apenas conteúdos, mas sim
coisas que servirão pro nosso futuro como pessoas.
Ana Esther Cunha Cadete
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No futuro, deveríamos nos preparar mais para a vida
adulta, sendo ensinados sobre educação financeira e
política, para não haver constrangimento em nossa
jornada e isso deve ser ensinado desde a escola, essa
preparação para o futuro.
Livia Cristine Carvalho da Luz
Com os objetivos coletivos da educação em relação ao
aluno, no futuro devemos ser preparados para o mercado
de trabalho com ensinamentos sobre política e educação
financeira desde a escola para nossa vida adulta.
Daniel Almeida de Melo Júnior
Na minha opinião não precisa mudar aquilo que
aprendemos, creio que deveria ser acrescentado mais
temas relevantes sobre o mundo/sociedade, para isso é
preciso também ser aplicada uma nova metodologia, já
que em muitas escolas hoje em dia o modo como
aprendemos não é tão eficaz, no qual é preciso buscar
outros meios de ensinar que envolva a todos, pois nem
todos tem o mesmo tempo de aprendizagem. E onde
aprendemos, acredito que nesse tempo a escola não será
um lugar físico, algo que vai depender do
desenvolvimento ao longo do tempo.
Maysa Machado dos Santos Mesquita
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Freire (1996) ressalta que “aprender para nós é construir,
reconstruir, constar para mudar”. Nesse sentido, a
aprendizagem acontece quando professor e aluno sujeitos
do processo de ensino-aprendizagem constroem
coletivamente o conhecimento, investigando e
pesquisando. Partindo sempre da problematização da
sociedade, dos diálogos e levantamento de
questionamentos e reflexões sobre o estado atual das
coisas, sempre na busca incansável por transformação.
É valido pontuar, portanto, que a escola como instituição
tem cada vez mais mostrado sua importância social ao
proporcionar um ambiente que estimule o
desenvolvimento social do indivíduo, por se tratar de um
ambiente coletivo, em que crianças, jovens e adultos
aprendem a conviver em sociedade e adquirir valores, o
ambiente para além de transmissão de conteúdos, um
lugar de encontro de pares.
Entretanto, devido à crise da COVID-19 a escola como
ambiente físico se tornou inviável, acentuando a
importância da reflexão sobre as novas tecnologias na
educação para manter o compromisso com o ensino e
aprendizagem, mesmo de forma remota. É o caso, por
exemplo, das ferramentas de mobile learning, que podem
atender populações em diferentes locais do país que
utilizam o celular como principal forma de acesso a
internet; de tecnologias assistivas e portais de cursos
adaptados para comunidades de portadores de
deficiência; de plataformas que contribuem para a
difusão da leitura e aprendizagem dos chamados soft
skills; e até de ferramentas mais sofisticadas que utilizam
dados e gamificação para a criação de jornadas
personalizadas de ensino e aprendizagem.
Em suma, a pandemia mudou os planos e nos fez repensar
principalmente o modo de ver a tecnologia no ambiente
educacional como recurso de extrema importância para
não interromper a aprendizagem dos estudantes, mas do
que o fato de transformação no modo de ensinar e
aprender, ela evidenciou a desigualdade social e de
acesso à tecnologia, ou seja, nem todos conseguem
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desfrutar dos benefícios oferecidos e isso acaba
privilegiando alguns grupos em detrimento de outros.
Ruth Melo Paulo

Inserido criticamente nesse debate, sustentando nossas
propostas de uma educação emancipadora em benefício
dos que mais necessitam dela e ainda a ela não tiveram
acesso.
Pedro dos Santos Nascimento

Uma forma de mudar é investir mais no ensino básico,
para que os estudantes realmente aprendam, e ensinar
não apenas os componentes curriculares da base comum,
mas também ensinar sobre respeito com as diferenças
humanas, através da conscientização nós teremos um
mundo mais inclusivo.
Emilly Cauane Pereira Silva

Deveríamos aprender sobre política e religião.
Leticia Marques Morais dos Santos

Com a visão e com os objetivos coletivos devemos ser
mais capacitados para o mercado de trabalho, tanto com
ensinamentos a respeito de disciplinas, política, mercado
de trabalho. Para que possam crescer pessoas com uma
ampla visão e com um super diagnóstico capacitado para
um futuro super épico.
Abraão Duarte Gonçalves
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É necessário aprender o necessário para viver em
sociedade, para se tornar um bom profissional e um
excelente profissional.
Devemos aprender de forma dinâmica em ambientes
acolhedores, a escola deve sair da zona de conforto, pois
ela é que causa o desgosto dos jovens em relação à
educação. O ideal é que a escola ensine muito além da
matemática e do português, a escola deve preparar o
aluno para mais do que um vestibular.
Thallyson Rhuan Andrade dos Santos
Eu acho muito importante que fosse ensinado matérias
para além da escola, para a vida do estudante que se
torna um adulto independente. Educação emocional,
educação financeira, sobre as leis e sobre
comportamento na sociedade. Para que preparemos
adolescentes, para não remendarmos adultos
Abigail Monteiro
Aquilo que aprendemos para mim não deveria ser
mudado, mais sim com mais recursos, porque às vezes os
recursos que nós temos, às vezes é pouco para a
população.
Guilherme Adryel Costa Cabral

Creio que investir em infraestrutura e capacitação
profissional seja a arma para lutarmos contra o modelo
estático e colonizador que a educação muitas vezes
assume; ainda que sucintamente... temos que entregar
dignidade a todos.
Maria Luiza Costa dos Santos
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SOBRE OS PROTAGONISTAS

Maria Roberta de Sousa do Vale
Me chamo Maria Roberta, tenho 30 anos, casada e tenho
2 filhos. Nasci em Coroatá-MA, mas resido em Imperatriz
a 6 anos onde ingressei na Universidade Estadual da
Região Tocantina do Maranhão, atualmente curso o 8º
período do curso de pedagogia.

Germânia Marques Ferreira
Sou casada tenho dois filhos, Acadêmica do curso de
Pedagogia, estou no 7º Período tenho um foco dos meus
estudos em políticas publicas educacionais e saúde
docente pretendo estar sempre estudando para entender
melhor esse campo da educação pois acho bem
interessante e grande importância para grandes
mudanças.
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Letícia Abreu Reis
Sou Estudante do IEMA,Unidade Plena: Cururupu tenho 16
anos e sou do Curso Técnico em Serviços Jurídicos

Maria Gabrielly Santos de Sousa
Sou a Maria Gabrielly, tenho 16 anos e estudo no IEMA na
UP de Presidente Dutra.
Não tenho muito a falar sobre mim, sou uma pessoa
organizada, gosto de fazer as coisas com antecedência,
por mais que em certos momentos eu fique nervosa
demais e tímida.
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Dandária Giane Souza Nunes
Nasci em 11 de abril de 2005, moro em Coroatá - MA.
Estudo no Instituto de Educação, Ciência e tecnologia do
Maranhão - Up Coroatá, faço o curso técnico em
informática e estou no segundo ano do Ensino médio.
Erick Marlon Lima Moura
Olá, eu me chamo Erick, e faço o curso de informática no
IEMA de Presidente Dutra. Tenho 16 anos e sonho com um
futuro com igualdade à todos.

Ana Esther Cunha Cadete
Meu nome é Ana Esther, tenho 17 anos, sou natural de
Cururupu, na baixada maranhense. Sou filha e neta de
professores e sempre amei falar sobre educação. Estudei
grande parte da minha vida em uma escola particular, e
há três anos, entrei no IEMA onde pude aprofundar e
mudar inúmeros pensamentos que eu tinha.
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Livia Cristine Carvalho da Luz
Tenho 16 anos, moro em São Luís do Maranhão. Sou
estudante do segundo ano, no curso Técnico em
Informática no IEMA- UP São José de Ribamar. Sou uma
amante da tecnologia.

Daniel Almeida de Melo Júnior
Tenho 16 anos, moro em Paço do Lumiar no bairro do
Tambaú, sou estudante do curso de informática do IEMA
UP São José de Ribamar e estou fazendo o segundo ano
do ensino médio.
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Maysa Machado dos Santos Mesquita
Eu estudo no IEMA, UP Coroatá. Estudante interessada no
futuro da educação.
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Pedro dos Santos Nascimento
Nasci em Imperatriz no dia 02 de Dezembro de 1977, logo
cedo, virei um pai de família, casei-me com 17 anos, fiz
concurso público do Estado do Maranhão na área de
segurança pública. Porém não nasci educador.
Influenciados por nossas condições ambientais, desejos,
certos gostos, certas inclinações, certas atitudes que
apontam em nós um possível educador. As condições
adversas fazem perde-se muitas possibilidades pelo
caminho. Meu corpo consciente em perguntas,
indagações, dúvidas. Fiquei 15 anos de minha vida,
carregado de novas perguntas. Foi quando voltei o que
me agradava, o gosto da curiosidade, uma afirmação de
mim mesmo, o respeito dos outros e de mim mesmo que
quero seguir como professor. Iniciando nessa instituição
pública UEMASUL.
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Ruth Melo Paulo
Sou acadêmica do curso de Pedagogia na Universidade
Estadual da Região Tocantina do Maranhão - UEMASUL,
Campus Imperatriz-MA, cursando o 7º período, tenho 21
anos. Atuei no Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação Científica, intitulado "O USO DO BRINQUEDO NO
COTIDIANO ESCOLAR DAS ESCOLAS DE IMPERATRIZ:
importância e necessidade para o desenvolvimento
infantil numa perspectiva histórico-cultural", atualmente
sou bolsista do Programa de Residência Pedagógica com o
subprojeto "Alfabetizar nas séries iniciais do Ensino
Fundamental". Tenho como áreas de interesse:
Psicopedagogia e Mestrado em Educação.

Emilly Cauane Pereira Silva
Sou Estudante de serviços jurídicos, da unidade plena
Cururupu, tenho 17 anos.
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Leticia Marques Morais dos Santos
meu nome é Letícia, que significa felicidade/alegria,
tenho 16 anos e pretendo meu formar em Bombeira
Militar.

Abigail Monteiro
Eu sou Abigail Monteiro Oliveira Araújo, nascida em 2005
em São Luís, Maranhão. Depois dos 5 anos, cresci no
interior chamado Mirinzal passei 10 anos da minha vida
lá, e nem mudei recentemente (2021) para um outro
interior chamado Cururupu. E estudo no IEMA há dois
anos.
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Abraão Duarte Gonçalves
Me chamo Abraão, tenho 17 anos, sou estudante do
Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão,
UP São José de Ribamar, estou me formando em técnico
em informática, sou uma pessoa super amigável, gosto de
me divertir com meus amigos, estudar e muito mais e
quero passar no futuro para o CFO, e depois terminar
minha formação em Ciências da Computação.

Thallyson Rhuan Andrade dos Santos
Estudante, cristão e maranhense. Desde jovem escrevo
poesias e leio muito, gosto de conversar e expressar
minhas opiniões.
Nasci a 6 de Setembro de 2004, logo tenho 16 anos.
Estudo no IEMA Up. Presidente Dutra, onde curso serviços
jurídicos.
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Guilherme Adryel Costa Cabral
Sou Guilherme Adryel tenho 15 anos, moro em
Panaquatira, nasci em 27 de janeiro de 2006 em São Luís
do Maranhão

Maria Luiza Costa dos Santos
Estudante, totalmente apaixonada pelo direito e pela
música, engajada em questões sociais voltadas para a
educação e minorias sociais.
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