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Os mais novos números da educação mostram que não dá mais para esperar. É preciso ter o 
mesmo senso de urgência que houve para enfrentar a inflação. 
 
  

Decadência: Depredação na escola Carlos Ayres, periferia de 
São Paulo. As notas no Estado apresentaram uma das quedas 
mais acentuadas do país.  
 
 
 
 
 

 
Virou clichê a afirmação de que a educação brasileira é uma peça de má qualidade. Os alunos 
são desmotivados, os professores despreparados, as escolas precárias. O que ninguém 
esperava é que esse quadro desolador ainda pudesse piorar. Essa é a notícia trágica contida na 
divulgação, na semana passada, dos resultados de 2005 do Sistema Nacional de Avaliação 
Básica (Saeb). Trata-se do exame do Ministério da Educação que testa os conhecimentos de 
Português e Matemática dos alunos de 4a e 8a séries do ensino fundamental e 3o ano do 
ensino médio. Na comparação com 1995, os estudantes brasileiros, em todas as séries, têm 
desempenho pior que há dez anos (leia o quadro).  
 
Em Matemática, os alunos da 4a série, numa escala de 0 a 500, tiraram nota média 182. Isso 
significa que, além de dificuldades em somar, multiplicar, subtrair e dividir, eles não sabem 
sequer ver as horas em um relógio de ponteiros. Em Português, os alunos da 8a série 
alcançaram 232 pontos. O mínimo aceitável para essa etapa da vida escolar seriam 300 
pontos. O resultado mostra que o aluno médio, aos 14 anos, tem sérios problemas de 
compreensão de texto. Em 1995, a nota já estava abaixo do aceitável, mas era 24 pontos 
acima. No mundo da globalização, da competição e da tecnologia, em que o domínio do 
conhecimento é vital para a sobrevivência das nações, o Brasil parece desaprender o pouco 
que sabia. O que deu errado nos últimos dez anos? 
 
O governo tentou embalar os péssimos resultados numa boa notícia. A queda do desempenho 
educacional estaria relacionada à entrada de mais alunos nas escolas. "Houve uma expansão 
de vagas, e o número de alunos do ensino médio quase dobrou", afirma Reynaldo Fernandes, 
presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 
vinculado ao MEC. "Uma das hipóteses é que as escolas não estavam prontas para essa 
demanda."  
 
O argumento oficial não serve de justificativa. Desde o fim da década de 90, o Brasil já 
alcançou no ensino fundamental a meta de colocar nas escolas praticamente todas as crianças 
entre 7 e 14 anos. Hoje, nessa faixa etária, o índice de matrícula está em 97%. "Se houvesse 
uma queda nas avaliações em dois, três anos, seria possível acreditar na tese do quanto mais, 
pior. Mas, em dez anos, é impossível", afirma Ilona Becskeházy, diretora-executiva da 
Fundação Lemann, um dos principais centros de pesquisas em educação do país. "Ninguém 
sabia que um dia essas pessoas iriam entrar na escola? E que elas vinham das camadas mais 
carentes da população?" A tese da queda de qualidade no ensino por causa da ampliação do 
acesso às escolas fica ainda mais frágil no ensino médio. Houve expansão das matrículas, mas 
18% dos alunos com idade para freqüentá-lo estão fora da escola. 
 

Alunos da 4a série não sabem ler as horas em relógio de ponteiros e têm dificuldade 
de fazer contas de somar e subtrair 

 



Outras estatísticas mostram causas mais profundas para o fraco desempenho. A taxa de 
reprovação no ensino fundamental é de 13% em todo o país. É comum encontrar alunos com 
idade acima de sua série - 46% no ensino médio.  

E, de cada dez que entram na escola, apenas três terminam os estudos. Esses números 
mostram como faltam ao país tanto políticas de investimento na melhora da formação e da 
prática dos professores como de gestão dos recursos aplicados em educação.  

Não há nas salas de aulas uma cultura de cobrança de metas e de resultados de aprendizagem 
dos alunos. "Para resolver o problema da educação no Brasil, é preciso organizar a gestão das 
escolas, fixar metas e monitorar o trabalho com medidas corretivas", diz Vera Masagão, 
coordenadora de programas da ONG Ação Educativa. "Hoje, se um professor fica dez anos sem 
alfabetizar nenhum aluno, nada acontece. Ele vai ficar mais dez." 

Um exemplo do problema de gestão da política educacional se dá em São Paulo - o Estado 
brasileiro com a economia mais rica e diversificada do país. Segundo o Saeb, uma das maiores 
quedas de desempenho na década, tanto em Português como em Matemática, se deu entre os 
estudantes de 8a série das escolas paulistas. Especialistas apontam como uma das causas a 
má aplicação do sistema de progressão continuada. Por esse sistema, avalia-se o aluno a cada 
quatro anos. "Ele é ótimo, mas faltou capacitação dos professores e investimento na 
recuperação dos alunos", diz Maria Alice Setubal, fundadora do Centro de Estudos e Pesquisas 
em Educação e Cultura (Cenpec). Da forma como foi implantada, dizem os especialistas, a 
progressão continuada virou "aprovação automática": os alunos passam de ano sem avaliação. 

Outro nó da educação brasileira é político. Países como Coréia do Sul e Chile deram saltos de 
qualidade em educação e agora recolhem os dividendos econômicos. A experiência deles 
ensina que não s há soluções mágicas nem atalho. O avanço exige prioridades claras e 
consistência na implantação de uma política educacional de Estado, por várias décadas - ao 
longo de diversos governos. No Brasil, a praxe é o governante querer imprimir sua marca, em 
vez de continuar o que está sendo feito. Um exemplo é o governo Lula. Nos quatro primeiros 
anos de mandato, teve três ministros. O primeiro, Cristovam Buarque, defendia um plano 
nacional de alfabetização. O segundo, Tarso Genro, levantou a causa da reforma universitária. 
O terceiro, Fernando Haddad, elegeu (corretamente) a educação básica como foco.  

Bom exemplo: O Chile deu bolsas de estudo aos professores, 
informatizou as escolas e reduziu o analfabetismo para 3,5%. 
No Brasil, a taxa é de 12,6%. 

 

 

 

 

Na semana passada, Haddad anunciou para breve o lançamento de um plano educacional. Mas 
nem ele tem certeza se sobreviverá à anunciada reforma ministerial do presidente. O problema 
da descontinuidade é suprapartidário. Os programas bem-sucedidos não se salvam nem 
quando a troca de comando se dá no mesmo partido. Neste ano, o governador de São Paulo, 
José Serra, reduziu à metade o número de escolas públicas que abriam no fim de semana, que 
buscavam maior integração com a comunidade. O programa era a vitrine de Geraldo Alckmin, 
seu antecessor e colega do PSDB. 

Esse ziguezague revela como a prioridade à educação, na prática, não saiu do discurso. O 
descaso é histórico. Um exemplo: a primeira universidade brasileira - hoje, a Universidade 
Federal do Rio de Janeiro - só foi criada em 1920.  



Quase um século depois da independência do país e mais de 300 anos após a fundação da 
primeira instituição de ensino superior na América Latina, a San Marcos, no Peru. Hoje, a 
questão cultural ainda é um fator de atraso. Em uma pesquisa realizada em 2005 pelo 
Ministério da Educação entre 10 mil pais de alunos da rede pública, o uniforme, a autoridade 
dos professores e a segurança encabeçavam as preocupações - acima da qualidade. Como a 
maioria dos pais dos alunos também não teve ensino de qualidade, eles não sabem o que 
cobrar.  

"A educação atravessa uma crise profunda. Ao contrário dos outros países, o Brasil demorou a 
acordar para o problema", afirma Célio da Cunha, especialista em educação da Unesco, o 
organismo das Nações Unidas para a Ciência, Educação e Cultura. Segundo Cunha, é preciso 
dar urgência ao combate da crise do setor - da mesma forma como o país enfrentou a 
hiperinflação na década de 90.  

"A educação tem de ser pensada como a economia, em que o governo determina o superávit, 
monitora, reajusta, intervém se for preciso", diz. "É hora de fazer uma autocrítica e, quem 
sabe, estabelecer um pacto nacional."  

Foi assim que a Coréia do Sul reverteu péssimas estatísticas. Ao final da Segunda Guerra 
Mundial, o governo investiu pesadamente em treinamento de professores, distribuição de 
livros nas escolas e alfabetização de adultos.  

O número de alunos no ensino superior saltou de 8 mil para 3,5 milhões. Na década de 60, o 
PIB per capita sul-coreano era metade do brasileiro. Hoje, é o dobro. No Chile, a 
universalização do ensino aconteceu no governo Pinochet. Em 1990, foram oferecidas bolsas 
de especialização para professores no exterior e as escolas foram informatizadas. Lá, a taxa de 
analfabetismo é de 3,5%. Aqui, passa de 12%. A principal lição do Saeb é que não há mais 
tempo a perder.  

 

QUANTO MAIS, PIOR?  
O desempenho dos alunos no Saeb caiu. O governo diz que é porque o número 
de matrículas aumentou  

Desempenho em língua portuguesa Desempenho em matemática 

 
1- 4a série do ensino fundamental 
2- 8a série do ensino fundamental  
3- 3a série do ensino médio  

Fonte: Inep 

 

 

 



 
 
 
 
 

O QUE É PRECISO FAZER PARA MUDAR  
Algumas medidas que podem melhorar a qualidade 
da educação brasileira  

Política continuada Governos, Estados e municípios 
devem seguir um projeto de longo prazo, e não apenas 
os programas de cada gestão  

Metas específicas Estabelecer o conteúdo que o aluno 
deve aprender em cada série 

Cultura de cobrança Pais têm de exigir bons resultados 
dos professores e governantes devem fazer o mesmo 
com as escolas  

Fiscalização Estados e municípios têm de gerir recursos 
com eficiência 

Capacitação Melhorar a formação dos professores nas 
universidades 

Fim da rotatividade Um professor deve ficar no mínimo 
três anos na mesma escola. Hoje, alguns trocam mais de 
uma vez ao ano 

Não ao corporativismo Deixar assistentes sociais, 
psicólogos e outros profissionais trabalhar dentro da 
escola  

Integração local Adaptar o ensino à realidade da 
comunidade 

Carga horária Assegurar um mínimo de cinco horas de 
aula por dia 

Não à jornada dupla Acabar com o ensino médio 
noturno, pois o rendimento dos jovens cai à noite  

Fonte: Maria do Carmo Brant, coordenadora do Centro 
de Estudos e Pesquisas em Educação e Cultura (Cenpec) 

 
Fonte: Época, n.456, p. 38-40, 12 fev. 2007. 


