
Desempenho do aluno é resultado da qualidade do educador 
Marina Rosenfeld 
 
Apesar do aumento do número de pessoas que freqüentam a escola e da redução de estudantes 
por classe, o ensino nas últimas décadas só tem piorado. Diante desse panorama, a qualidade do 
ensino desponta como o principal desafio para as políticas públicas brasileiras. 
 
A boa formação dos docentes tem sido o mais importante ponto de discussão entre especialistas. 
"A única forma de melhorar o desempenho do alunado é melhorar a qualidade do professor", disse 
o professor da Universidade de Stanford, Eric Hanushek, durante o Seminário Internacional 
Qualidade da Educação, no Rio de Janeiro (RJ). 
 
De acordo com ele, um dos maiores problemas do ensino brasileiro é o fato de não se conseguir 
medir a eficiência dos professores em relação ao aprendizado dos alunos.  
 
A freqüência de avaliações aplicadas nos Estados Unidos permite que seja analisado o 
desempenho individual de cada educador a partir dos resultados dos testes realizados com os 
alunos. "Toda vez que acaba uma série, o estudante faz um teste de conhecimentos básicos de 
cada disciplina. Assim podemos observar onde o nível de conhecimento aumentou ou diminuiu e 
como cada professor agregou individualmente nesse sentido", comentou Hanushek. Para que o 
aferimento seja correto, também são levados em consideração fatores como família, amigos e 
questões psicológicas. 
 
"É o professor que sistematicamente faz com que o aluno aprenda. Por isso defendo 
substancialmente a qualidade do educador", afirmou o especialista. Segundo ele, nos Estados 
Unidos, o desempenho dos estudantes tem se mantido praticamente o mesmo nos últimos 30 
anos devido ao fato de que a sua performance é rastreada.  
 
Aloísio Araújo, da Fundação Getúlio Vargas, disse ainda que a preocupação com a qualidade dos 
educadores deve vir desde a pré-escola. "De nada adianta abrir muitos investimentos na 
universidade se não houver na fase elementar. Se provida de bons investimentos na educação 
infantil, há quedas de criminalidade e gravidez na adolescência". 
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