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Proposta 05 - EXTRA 
 
Com base na leitura dos textos motivadores seguintes e nos conhecimentos construídos ao longo 
de sua formação, redija um texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua 
portuguesa sobre o tema O papel do professor na sociedade contemporânea, apresentando 
proposta de ação social que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de 
forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista.  
 
TEXTO I  
 

Enquanto a Campanha Nacional pelo Direito à Educação realiza, em parceria com a 
Faculdade de Educação da USP (Universidade de São Paulo) o importante seminário "Nem herói, 
nem culpado. Professor tem que ser valorizado", a diretora do Ministério da Educação da 
Finlândia, Jaana Palojärvi, visita o Brasil. Como não poderia ser diferente, a presença da gestora 
finlandesa por aqui tem causado certo frisson. Seu país, no curso dos últimos anos, tem sido a 
principal referência no PISA (Programme for International Student Assessment ou Programa 
Internacional de Avaliação de Estudantes), da OCDE (Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico). E, diante disso, ninguém resiste à pergunta: qual é o segredo da 
Finlândia? (...)  

A gestora educacional considera que duas reformas foram responsáveis pela melhoria da 
educação finlandesa: uma na década de 1970 e outra nos anos 1990. Na década de 70 a 
educação ganhou centralidade na agenda pública nacional. Já a partir do início da década de 90, 
o sistema educacional foi descentralizado. Os municípios, escolas e, principalmente, os 
professores passaram a ter mais autonomia, recebendo condições adequadas de trabalho.  

"Fé e confiança têm papel fundamental no sistema finlandês. Descentralizamos, confiamos 
e damos apoio, assim que o sistema funciona. O controle não motiva o professor a dar o melhor 
de si. É simples, somos pragmáticos, gostamos de coisas simples." (...)  

 
Disponível em: http://revistaeducacao.uol.com.br/textos/blog-daniel/as-licoes-da-finlandia-para-o-b 

rasil-289995-1.asp  
 

TEXTO II 

 
Disponível em: https://latuffcartoons.files.wordpress.com/2013/10/ 

professores-passado-presente.gif 
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 TEXTO III 

 
A presidente Dilma Rousseff elegeu a educação como prioridade das prioridades. O Bom 

Dia Brasil mostrou no último ano os problemas em série nas escolas e nas universidades 
brasileiras. Problema não falta e nem dá para dizer que são novos.  
Serão muitos os desafios nos próximos quatro anos na área de educação. De acordo com 
especialistas ouvidos pelo Bom Dia Brasil, as soluções também não são novas, e passam pela 
valorização dos professores e pela integração de projetos e ações entre os governos federal, 
estadual e municipal. (...)  

O piso salarial do professor é de R$ 1697. Muitos não ganham nem isso. Para a Unesco, é 
uma das profissões mais desrespeitadas no Brasil. “Em outros países onde realmente a educação 
funciona bem, o professor é valorizado e respeitado. Aqui no Brasil, infelizmente nós caminhamos 
para o inverso. Temos que recuperar isso. É um aspecto que tem que ser a prioridade das 
prioridades, é o professor”, lamenta a coordenadora da Unesco no Brasil, Maria Rebeca Otero. 
(...)  

 
Disponível em: http://g1.globo.com/bom-dia-brasil/noticia/2015/01/valorizacao-do-professor-e-esse 

ncial-para-melhora-da-educacao-diz-unesco.html  
 

TEXTO IV 
 

 
 

Disponível em: http://1.bp.blogspot.com/-9f-
f5PGaw5U/Uq5M64Oa_VI/AAAAAAAAARE/rCY2H79Hix4/s1600/armandinho5.png 


