
Educação:
ações inadiáveis
E preciso ousadia para dar os passos necessários, e um deles,

sem dúvida, é aprimorar o ensino fundamental no Brasil

Brasil continua rico, figura entre as
maiores economias do planeta, mas
nem por isso tornou-se menos desi-
gual, O que explica esse paradoxo é

a extrema concentração de renda e de riquezas
existente, colocando-o na indesejável condição
de um dos países com maior grau de iniqüidade
do mundo. É na educação, no entanto, que as
desigualdades econômicas e sociais se reprodu-
zem de forma ampliada e perversa, produzindo
um círculo vicioso que se manifesta tanto em ter-
mos das restrições às oportunidades de acesso à
escola quanto das condições desfavoráveis de per-
manência e sucesso escolar que afetam, sobretu-
do, as crianças e os jovens provenientes de famí-
lias de baixa renda.

De início, é importante destacar a realidade
educacional do nosso país, onde a maioria da po-
pulação tem menos de 6 anos de escolaridade,
sendo que o mínimo constitucional obrigatório
é de 8 anos.

Até agora só universalizamos o ensino funda-
mental, no qual ainda verificamos sérios proble-
mas de qualidade, conforme indicam as avalia-
ções nacionais e internacionais. Nos outros ní-
veis temos a pior situação da América Latina. Por-
tanto deparamos com o enorme desafio de uni-
versalizarmos os demais níveis de ensino, garan-
tindo qualidade a todos.

Sabemos que é preciso 12 anos de escolarida-
de para formar adequadamente um cidadão. Ne-
nhum país pode aspirar a ser desenvolvido e inde-
pendente sem um forte sistema de educação su-

perior. A educação tem de ser uma prioridade
nacional real, não apenas um discurso fácil e re-
petido, sobretudo, nos períodos eleitorais.
Não se faz um projeto de alavancagem nacional
sem grandes aportes de recursos, investimentos, e
sem a colaboração efetiva da União, Estados, mu-
nicípios, sociedade e família. É preciso um cuida-
doso programa de ação de curto, médio e longo
prazos no sistema educacional brasileiro, que con-
temple a educação básica e superior de forma ar-
ticulada - e que se retro-alimente. O Plano Nacio-
nal de Educação (PNE, Lei n" 10172/2001) com
alguns ajustes poderia embasar esse esforço de
nação num verdadeiro pacto pela educação e de-
senvolvimento sustentado do nosso país.

No nosso entender, não haverá solução efi-
caz e duradoura se não ousarmos. Todos sabe-
mos, por exemplo, que a grande dificuldade em
termos um ensino superior com reconhecidos
padrões de qualidade está na defasagem de co-
nhecimento que o universitário traz dos níveis
anteriores. Quer pela má qualidade desses ní-
veis, quer pela própria origem familiar dos aca-
dêmicos. Hoje eles são oriundos, em grande
parte, de lares onde os pais têm pouca ou ne-
nhuma escolaridade. Poucos têm curso superior.
Quanto à baixa qualidade da educação básica,
sabemos que se deve à não-valorização do pro-
fessor, que é o principal ator do sistema, e a não-
preocupação com sua formação e qualificação.
Além da falta de uniformidade e padrões de qua-
lidade nas condições de ensino, infra-estrutura,
das unidades escolares.
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Acresçam-se a isso as conseqüências da uni-
versalização do ensino fundamental e da expan-
são, iniciada, do ensino médio, que leva a um
déficit de professores nas disciplinas básicas que
hoje está em torno de 300 mil.

O caminho para sairmos desse círculo vicioso
é o seguinte:

1) Universalizar a pré-escola.
2) Formar mais professores das disciplinas básicas.
3) Estender a duração do curso médio para

quatro anos.

Como fazer:
1) Direcionar, no orçamento da União, ver-

bas para subsidiar as prefeituras no pro-
grama de universalização da pré-escola.

2) Aproveitar o projeto de Reforma do Ensi-
no Superior, ora em discussão, para - em
vez de genericamente propor aumento de
oferta de vagas - determinar que as Iesf
devem no mínimo dobrar ou triplicar a
oferta de vagas para cursos de licenciatura
de língua portuguesa, matemática, física,
química, biologia, história e geografia. E
por que não de sociologia?

Todos sabemos que o custeio do ensino supe-
rior é caro, quer nos estabelecimentos públicos
ou privados. Não é nesse nível de escolarização
que se deve preocupar com correções da defasa-
gem de conhecimentos.

Logo o processo de qualidade se fecha com
o oferecimento de um "ciclo básico" de dois
anos em ciências humanas e os dois últimos
anos do ensino médio teria uma carga horária,
quase integral, com oferecimento de matemá-
tica, física, química, biologia e língua portugue-
sa. E possível implantar esse programa?
A resposta é sim.

É imprescindível um esforço nacional pela
formação, inclusive continuada, e valorização
dos profissionais da educação. As escolas su-
periores, públicas e privadas, têm um conjun-
to de professores em quantidade e com quali-
dade, sintonizados com as novas diretrizes
nacionais e internacionais de formação, capa-
zes de se associar a esse esforço. Devemos co-
meçar de imediato com um estímulo ao au-
mento de oferta nos cursos de licenciaturas
dessas áreas nas instituições públicas e por
meio do ProUni nas IES particulares. Certa-
mente teremos daqui a quatro ou cinco anos

Uma solução eficaz e duradoura para a questão educacional
pressupõe a valorização dos profissionais que atuam nessa área

3) Alterar a Lei do ProUni, redirecionando
as vagas futuras desse programa para as ci-
tadas licenciaturas. A rede de escolas su-
periores particulares, presente em todo o
território nacional, poderá desempenhar
um fundamental papel nesse processo.
Tem capacidade, infra-estrutura e compe-
tência acadêmica para fazê-lo.

4) Ensino médio em quatro anos. Por quê? E
para quê? O projeto de Reforma do Ensi-
no Superior, já citado, recomenda um ci-
clo básico de dois anos nos cursos de gra-
duação e de bacharelado de no mínimo
quatro anos, para que haja, inclusive, um
aprofundamento dos conhecimentos ad-
quiridos nos níveis anteriores e o retarda-
mento da escolha profissional.

esses profissionais atuando nos níveis infantil,
fundamental e médio, e, portanto, iniciando
melhoria de qualidade desses níveis. Com a
melhoria gradativa desses níveis e com o domí-
nio das disciplinas básicas, especialmente no
ensino médio, teremos com certeza resultados
melhores e muito melhores no ensino superior.

Por fim, acredito que só por meio da edu-
cação teremos um país socialmente justo, de-
senvolvido, independente e soberano. Em me-
nos de 20 anos nos igualaremos aos países com
excelente nível de escolaridade de seus cida-
dãos, tornando-nos assim uma nação educada
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e desenvolvida.

Fonte: Ensino Superior, a. 7, n. 83, p. 12-13, ago. 2005.




