
Escolaridade e

Desigualdade

A
primeira etapa de um estu- do, o brasileiro apresenta um baixo
do recente do Ministério nível de exigência em relação à esco-
da Educação revelou que la. Satisfaz-se com uma vaga e com
o brasileiro está satisfeito a merenda gratuita, talvez por achar

com o ensino fundamental público que seja beneficiário de um favor e
de seus filhos. Este fato poderia ser não portador de um direito. Pouco
uma boa notícia senão fosse a con- crítico, delega a tarefa de educar ao
clusão a que chegou há dois meses o Estado, participa pouco da vida esco-
Prova Brasil, exame realizado pelo lar do filho e não sabe avaliar o que é
MEC para avaliar o desempenho de ou não um ensino de qualidade. Não
alunos da rede pública: o nível de compreende que a escolaridade defi-
conhecimento de um estudante de ciente de hoje compromete o futuro
8a série no Brasil é o mesmo de um de seus filhos — afinal de contas, ser
estudante de 4a série em um país de- o último da classe do mundo globa-

senvolvido. lizado eqüivale a ter um horizonte
Na prática, isso quer dizer que um mais estreito de possibilidades de

aluno de 4a série não consegue enten- crescimento.
der um texto simples, ler as horas em Estudos diferentes mostram uma
um relógio de ponteiros ou fazer cálcu- inequívoca associação entre escolari-
los com dois algarismos. Um aluno de dade e desigualdade social. De acor-
8a série, por sua vez, não sabe realizar do com a Fundação Getúlio Vargas,
operações elementares de fração ou a diferença no número de anos de
porcentagem nem identificar a intenção escola explica entre 30% e 50% das
do autor de um texto. Se estivessem na desigualdades sociais brasileiras. Não
mesma classe que alunos chineses ou é pouco. Para alguém que nasce no
coreanos, para ficar em dois exemplos Brasil, um ano a mais de escolaridade
de países que disputam com o Brasil a pode resultar em até 15% de acrésci-
atenção do mercado mundial, seriam os mo na renda de um cidadão,
últimos da turma. Foi justamente pensando em pôr

Se o aproveitamento dos estu- fim a este quadro que nasceu o Com-
dantes brasileiros se situa, segundo o promisso Todos Pela Educação, mo-
próprio MEC, entre os níveis "críti- vimento lançado no último dia 6 de
co" e "muito crítico", o que leva os setembro a partir de uma ampla alian-
pais a aprovarem a educação básica ça entre lideranças da sociedade civil,
brasileira? Alguma coisa parece estar iniciativa privada e governos.
fora de ordem. E está mesmo. A pri- É uma vanguarda no Brasil. Um
meira conclusão relativamente óbvia movimento da sociedade civil aliado
é que, por razões ainda não total- a três instâncias governamentais da
mente compreendidas, que cleman- educação com perspectivas claras de
dariam um estudo mais aprofunda- resultados.
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