
O Brasil está próximo de cumprir a meta de universalizar o acesso ao ensino fundamental, um dos oito Objetivos do Milênio



E
sta é a segunda reportagem de
uma série de seis cujo intuito é
analisar o grau em que se encon-
tram os objetivos definidos pe-

los países-sócios da Organização das
Nações Unidas (ONU) para a redução à
metade da pobreza planetária até 2015.
Seu tema é educação, requisito considera-
do fundamental para o desenvolvimento
econômico e para o exercício pleno da
cidadania. Universalizar o acesso à edu-
cação básica para meninos e meninas é o
segundo dos oito Objetivos de Desenvol-
vimento do Milênio (ODM). Pelas esti-
mativas do Programa para o Desenvol-
vimento das Nações Unidas (Pnud), exis-
tem hoje 113 milhões de crianças fora da
escola em todo o mundo. As estatísticas
disponíveis indicam que o Brasil deverá
cumprir o pacto. As ações governamentais

específicas para a educação colocadas em
prática durante a década de 90 reduziram
sensivelmente antigos problemas de aces-
so à sala de aula.

As estatísticas demonstram que cresceu
o alcance à educação ao mesmo tempo em
que caiu o tempo necessário à conclusão
dos estudos - sinal de que houve redução
no número de repetências, em comparação
com os dados registrados até o final dos
anos 80. Os índices de analfabetismo tam-
bém diminuíram. O percentual de alfabe-
tização entre jovens de 15 a 24 anos saltou
de 91,3% em 1992 para 96,3% em 2002, se-
gundo dados apresentados pelo Relatório
Nacional de Acompanhamento dos ODM,
elaborado pelo Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada (Ipea). Mas ainda existe
um milhão de brasileiros nessa faixa etária
que não sabe ler nem escrever.

Há mais. A taxa de escolarização líqui-
da, índice que mostra o percentual da
população em determinada faixa etária
matriculada na série correspondente à sua
idade, passou de 83,8% em 1991 para
94,3% em 2000. O percentual de jovens
que terminam o ensino fundamental (da
primeira à oitava série) com idade supe-
rior à esperada (14 anos) caiu de 41,7%
em 2000 para 33,9% em 2003, mas ainda
é bastante alto e eqüivale a quase 12 mil-
hões de alunos. O tempo médio para a
conclusão das oito séries é de 10,2 anos -
um ponto que ainda requer cuidados.

A obtenção desses resultados deveu-se a
um conjunto de medidas. Entre elas, um in-
tenso processo de reorganização do sistema
educativo, com a descentralização da gestão
da política de ensino com repasse de obri-
gações federais para estados e municípios,



O percentual de alfabetização entre jovens de 15 a 24 anos saltou 5 pontos percentuais em

além do aperfeiçoamento de professores e
de providências específicas para incentivar
a fixação dos alunos à escola, como a obri-
gação legal de fornecimento de alimentação
nas escolas públicas, (veja outras iniciativas
na pág. 44). São sinais positivos, mas ainda
insuficientes. "As melhoras na quantidade
de alunos matriculados não podem ser en-
tendidas como se o Brasil estivesse com óti-
mos indicadores de ensino. Temos ainda
problemas sérios a resolver", alerta Paulo
Corbucci, pesquisador do Ipea.

Estudo Uma equipe de especialistas dedi-
cou-se a realizar uma detalhada pesquisa
sobre a posição do Brasil quanto ao tema.
Ela faz parte da coleção de estudos temáti-
cos sobre os Objetivos do Milênio, lança-
da em abril pelo Pnud. Em linhas gerais, a
conclusão do trabalho é que o país avan-
çou, e muito, ao promover uma política in-

clusiva, levando crianças e adolescentes de
volta à escola, e ao reduzir, embora ainda
em pequena escala, algumas desigualdades
regionais e raciais. Os problemas são de
graus variados. No ensino fundamental, a
diferença entre raças não é tanta: os dados
de 2002 indicam que 94,7% das crianças
brancas e 92,7% das negras freqüentam a
escola. Mas no ensino médio a situação
muda: dos jovens com idade entre 15 e 17
anos, 52,4% dos brancos estão na escola,
mas apenas 28,2% dos negros estudam.
Enquanto as regiões Sul e Sudeste apresen-
tam, em média, 51,5% dos jovens freqüen-
tando o ensino médio, no Nordeste a pro-
porção é de apenas 22,7%. Entre os sexos,
as disparidades são mais visíveis também
no ensino médio. As mulheres freqüentam
mais a escola (44,5% diante de 35,6% de
homens) - o que se explica pela necessi-
dade dos rapazes de trabalhar.

8 jeitos de mudar o mundo
1. Erradicar a extrema pobreza e a fome
2. Atingir o ensino básico universal
3, Promover a igualdade de gênero e a autonomia das mulheres
4. Reduzir a mortalidade infantil
5, Melhorar a saúde materna
6, Combater o HIV/AIDS, a malária e outras doenças
7, Garantir a sustentabilidade ambiental
8, Estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento

"O problema é que o fato de con-
seguirmos atingir a média nacional acaba
por esconder muitos obstáculos ainda prati-
camente intransponíveis para um grande
número de pessoas", diz o professor Márcio
Antônio Salvatto, da Pontifícia Universi-
dade Católica de Belo Horizonte (PUC-
BH), que participou do estudo. Entre os
problemas citados pelo professor estão as
questões que envolvem a capacidade de ab-
sorção dos conhecimentos ensinados. O
que se espera dos alunos nos quatro pri-
meiros anos de educação básica é que apren-
dam a ler e a contar. Nos quatro anos se-
guintes eles devem absorver conceitos mais
gerais de ciências sociais e naturais. Quando
se analisam os dados do Sistema de Ava-
liação do Ensino Básico (Saeb) fica claro
que, embora o país tenha conseguido uni-
versalizar o acesso à escola, não conseguiu
fazer o mesmo com o conhecimento.

Crianças nos bancos das salas de aula
não necessariamente aprendem. E se não
aprendem, ficam desestimuladas e acabam
encontrando outra atividade que lhes pa-
reça mais interessante. De acordo com da-
dos do Censo Escolar, citados no relatório
do Ipea, no Brasil a taxa de abandono dos
alunos no ensino fundamental (da pri-
meira à oitava série) era de 8,7% em 2002.
No ensino primário quase um quinto dos
alunos abandona a escola e apenas 82,7%
alcançam a quinta série.

Daqueles estudantes que terminam a
quarta série, tanto em escolas públicas co-
mo em instituições privadas, 59% foram
classificados com níveis de conhecimento
crítico ou muito crítico de língua por-
tuguesa, isto é, podem até saber ler e escre-
ver, mas não compreendem textos, o que
significa que não desenvolveram os me-
canismos básicos que tornam útil a leitura
e a escrita. Em Matemática, 52,3% apre-
sentaram profundas deficiências. Um es-
tudo mais aprofundado dos resultados do
Saeb constata que os alunos das escolas
públicas estão em desvantagem em relação
aos freqüentadores das escolas particu-
lares. E o pior é que essa diferença aumen-
tou de 1995 a 2001. Conclusão: os esforços



10 anos, segundo o Ipea. Mas ainda há um milhão de jovens que não sabe ler nem escrever

A agenda pública em 2006 será marcada pelo debate sobre mudanças no sistema de financiamento à educação

Uma nova fonte de recursos
O Ministér io da Educação preparou um

projeto de lei , atualmente em discussão na
Casa C iv i l , que pretende alterar os mecanis-
mos de financiamento da educação,Trata-se
do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação (Fundeb).A expec-
tativa é que até dezembro o texto seja apresen-
tado ao Congresso Nacional, Uma das princi-
pais novidades previstas é o aumento da
abrangência do financiamento, atualmente
proveniente do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamenta! e de
Valorização do Magistério (Fundef), restrito ao
ensino fundamental. Se aprovada a nova lei,

serão também atendidas as áreas de ensino in-
fantil, médio e as modalidades de alfabetiza-
ção de jovens e adultos, além dos cursos es-
pecíficos para portadores de deficiências,

O Fundef capta recursos do Imposto so-
bre Circulação de Mercadorias (ICMS), do Im-
posto sobre Produtos Industrializados (IPI) e
do dinheiro orçado para os Fundos de Par-
ticipação dos Municípios (FPM) e para o Fundo
de Participação dos Estados (FPE). São reu-
nidos no Fundef 15% dos 25% que estados e
municípios recebem de repasses federais para
a educação, O montante levantado é distribuí-
do de acordo com o número de alunos em ca-
da município, Assim, evita-se que um municí-

pio com arrecadação alta e baixo número de
alunos tenha mais recursos do que um com
muitas crianças matriculadas,

O Fundeb terá o mesmo sistema, mas,
além de abranger todo o ensino básico, reunirá
recursos de todos os impostos. O percentual
saltará de 15% para 20% e a complementação
que é dada pela União aos estados e municí-
pios com baixa arrecadação subirá dos atuais
737 milhões de reais ao ano para 4,3 bilhões
reais em quatro anos, Com o aumento dos re-
cursos para a educação esperam-se impactos
positivos na estrutura das escolas, em sua
gestão e na formação, qualificação e remune-
ração de professores.



O MEC firmou parceria com 19 universidades em 13 estados e no Distrito Federal

Campanha Nacional pelo Direito à Educação busca sensibilizar governos e sociedade para os problemas do ensino brasileiro

Medidas de fortalecimento do sistema educacional tomadas nos anos 90

• Programa Nacional de Alimentação Escolar

• Início de transferência direta de recursos
para as unidades escolares

• Criação do Programa de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

• Melhoria dos insumos pedagógicos - livros didáticos, por exemplo

• Projeto Nordeste de Educação Básica

• Programa Nacional do Transporte Escolar

• Programa Nacional de Saúde do Escolar

Programa Nacional do Material Escolar

Programa TV Escola

Programa de Apoio Tecnológico à Escola

Programa Nacional de Informática na Educação

Extinção da Fundação de Apoio ao Estudante e redefinição
da atuação do Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação

Criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
fundamental e de Valorização do Magistério



para graduar 200 mil p ro fesso res das últ imas sér ies do ensino fundamental

para levar e manter crianças no ambiente
escolar não resultaram em melhora na
qualidade de ensino e no seu aproveita-
mento. "Optou-se por um lado do proces-
so, mas o Estado não atuou para garantir
treinamento de professores e outros pon-
tos relevantes para o futuro dos alunos",
diz Denise Carrera, coordenadora da Cam-
panha Nacional pelo Direito à Educação,
movimento mantido por 200 instituições
não-governamentais ligadas ao ensino.

Formação O governo federal não pode in-
tervir diretamente na condução do ensi-
no oferecido em cada escola, uma vez que
esta é uma atribuição de estados e municí-
pios. Mas pode criar uma agenda que
auxilie esse processo. Para o secretário de
Educação Básica do Ministério da Educa-
ção (MEC), Francisco Chagas Freire, os
problemas na qualidade do ensino são
conseqüência de falta de preparo dos pro-
fessores, de baixos salários, de gestão das
escolas e secretarias de Educação e ainda
de questões sociais, como dificuldades fa-
miliares e de renda dos alunos. "O nosso
foco, por enquanto, é a melhoria da for-
mação dos professores", diz. Uma das ini-
ciativas nessa área é o programa Pró-
Licenciatura, que pretende levar à univer-
sidade 200 mil professores das últimas
séries do ensino fundamental. O MEC fir-
mou parceria com 19 instituições de ensi-
no superior em 13 estados e no Distrito

Casos de sucesso
O país conta com algumas experiências bem-sucedidas, que vão de pequenos projetos a

polít icas municipais e estaduais, Belo Horizonte é um dos casos mais elogiados. "Agora que
conseguimos universal izar o ensino, deparamos com o desafio de fazer com que os alunos
aprendam de verdade, e a solução, no nosso ponto de vista, passa pelo treinamento de pro-
fessores, pelo acompanhamento permanente do trabalho nas escolas e de mudanças no ma-
terial d idát ico", diz Áurea Regina Damasceno, assessora pedagógica da Secretaria Municipal
de Educação da capital mineira,A cidade conta com um centro de capacitação dos pro f iss io-
nais da educação, inaugurado em 1991, e a Secretaria de Educação local incentiva profes-
sores a fazer mestrado e doutorado com dispensas de horas de trabalho. Nas escolas há 50%
de professores a mais do que o necessário. Ass im, sempre há prof issionais disponíveis para
cuidar do acompanhamento pedagógico dos alunos com di f iculdades e para cobrir os dis-
pensados para a capacitação. O corpo docente também tem tempo para discutir políticas, tro-
car idéias e elaborar conteúdos a serem ensinados.

Federal para a formação continuada dos
professores da rede pública. A meta é qua-
lificar 400 mil professores até 2007, com
investimento de 38 milhões de reais. Outra
ação é o Programa Pró-Letramento, cria-
do para treinar professores que lidam di-
retamente com alunos defasados. No Bra-
sil, apenas metade dos educadores do en-
sino fundamental tem formação superior.
No Nordeste, eles são apenas 29%. Uma
das razões, segundo o relatório, são os
baixos salários pagos aos professores.

Outras falhas têm de ser resolvidas.
Apenas 45,5% dos estudantes da rede
pública têm acesso a bibliotecas. No ensi-

no particular esse índice é de 86,6%. No
caso dos laboratórios de informática, a
situação se repete. A escola paga oferece
espaço com computadores a 72% dos es-
tudantes - 50,6% conectados à internet.
Na rede pública de ensino apenas 47,2%
dos estudantes conseguem aprender infor-
mática e só 6,4% dos laboratórios exis-
tentes estão plugados na rede. Os dados
são de 2001, resultados do Saeb daquele
ano. Levam à conclusão óbvia de que é
necessário maior investimento em infra-
estrutura para que a formação de profes-
sores não fique desperdiçada, assim como
a freqüência dos alunos na escola.



Pelas estimativas da ONU existem 113 milhões de crianças fora da escola em todo o mundo

Defasagem entre
idade e série
tem solução

Uma das principais evidências do proble-
ma da defasagem idade-série é v is íve l por
qualquer um que percorra algumas salas de
aulas do país: adolescentes de treze ou qua-
torze anos freqüentam as primeiras séries do
ensino fundamental, ao lado de crianças de
apenas sete ou oito anos, Segundo análise do
Instituto Ayrton Senna (IAS), o fato de haver
seis mi lhões de repelentes e defasados no
ensino fundamental (dados de 2003) resulta
em um desperdício de cerca de 6,3 bi lhões
de reais de recursos públicos da educação a
cada ano, O programa Ace le ra Brasi l , idea-
lizado pela organização não-governamental
e aplicado como política pública em cinco es-
tados - Paraíba, Tocantins, Pernambuco,
Sergipe e Goiás - tem tido sucesso em lidar
com o desafio.

Em Goiás, o Acelera conseguiu uma re-
dução da distorção idade-série de 46,6% em
1999 para 25% no ano passado e no perío-
do foram atendidos 104 estudantes. Com o
projeto, 67,5% dos jovens das escolas públi-
cas do estado que estavam fora da idade re-
gular saltaram uma série e 12,8% avançaram
duas séries. O desempenho dos alunos goia-
nos em Português e Matemática também foi
superior ao dos estudantes brasileiros avalia-
dos no Sistema Nacional de Avaliação da Edu-
cação Básica (Saeb),

O trabalho começa com uma avaliação
da situação de cada escola. É fornecido para
unidades de ensino e secretarias municipais
e estaduais de ensino um relatório que reúne
e organiza todos os dados relevantes sobre
os estudantes, como freqüência de alunos e
professores, notas nas provas, entre outros,
Ao mesmo tempo, é aplicada uma avaliação
para veri f icar a existência de alunos analfa-
betos e o nível de aprendizagem das turmas.

A pedagoga Iara Prado, secretária ad-
junta de Educação da prefeitura de São
Paulo, acredita que é necessário rever al-
guns conceitos no atual sistema de ensino
básico brasileiro. Há um descompasso en-
tre o que a escola ainda entende como edu-
cação tradicional - ler, escrever, contar - e
o que precisa ser considerado alfabetiza-
ção, na vida real. "Ser alfabetizado, hoje, é
saber compreender instruções de máqui-
nas, saber operar instrumentos minima-
mente tecnológicos, entre outras novas ne-
cessidades." Segundo ela, os professores da
rede pública ainda não compreenderam
essa mudança."Temos de eleger uma prio-
ridade e, em minha opinião, ela deve ser a
realização de uma grande cruzada pela al-
fabetização no ensino nacional."

Coordenação Seja qual for o conjunto fu-
turo de iniciativas federais no sentido de
melhorar o ensino no Brasil, é certo que
irá deparar com um importante desafio
político: a dificuldade de harmonizar o
trabalho conjunto entre estados e municí-
pios. Oficialmente, a União tem como
principal papel coordenar e induzir políti-
cas dos outros entes federais, além de aux-
iliar técnica e financeiramente tais ações.
Hoje, a falta de uma política vertical é um
complicador para que as partes alcancem
bons resultados. Para Chagas Freire, do
MEC, não existe outra solução para o
problema que não seja o regime de parce-
ria. "Hoje, já temos um bom exemplo de
colaboração que é a merenda escolar.
Podemos avançar em relação ao acom-
panhamento dos professores e à aplicação
do Saeb, que pretendemos tornar univer-
sal em breve. O Fundeb também deverá
ser uma excelente oportunidade de ampli-
ar essa colaboração." Fundeb é o Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Edu-
cação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (leia quadro na pág.
43), uma proposta de emenda cons-
titucional que prevê novas formas de fi-
nanciamento e se encontra na Casa Civil
da Presidência da República para ser en-
caminhada ao Congresso.

As crianças defasadas são reunidas em clas-
ses específ icas e recebem atenção diferen-
ciada, Os professores aprendem uma meto-
dologia especial para lidar com o problema.

Na opinião da diretora executiva do IAS,
Margareth Goldenberg, o programa funciona
bem porque envolve as dimensões política,
gerencial e pedagógica, "Ele só é implanta-
do quando os governos nos procuram com in-
teresse em montar o projeto, É essencial que
o programa seja uma prioridade política", ex-
pl ica. Outro pilar do programa é a mudança
na gestão das escolas e das secretarias mu-
nicipais e estaduais, "Geralmente, os órgãos
públicos não têm instrumentos para acompa-
nhar e f iscalizar a qualidade do ensino,

No aspecto pedagógico, o Acelera Brasil
encontra uma das suas principais barreiras.
É comum os educadores resistirem a implan-
tação de um novo processo e metodologia
para lidar com o tema. "Muitas vezes acon-
tece de alguns grupos de pessoas que se
apegam mais a teorias pedagógicas do que
a resultados contestarem o programa, Em al-
guns casos, argumentam que é preciso discu-
tir a metodologia com os professores. Isso de-
moraria muito tempo e por isso optamos por
entregar o programa já finalizado," afirma
Goldenberg. Afinal, é preciso ter pressa.

Fonte: Desafios do Desenvolvimento, ano 2, n. 10, p. p. 40-46, maio 2005.




