




conseqüências e se responsa-
biliza pelos resultados".

O Ideb mostra, em suma,
que bom ensino não depende
de soluções mágicas, mas,
sim, de empenho. Nas escolas
campeãs, a equipe de educadores certa-
mente trabalha mais (e queixa-se me-
nos) do que a média nacional, os pais
são mais entusiastas da rotina escolar e
os estudantes passam mais tempo em
sala de aula. Colégio número l no ran-
king de 1a a 4a série, o Ciep Guiomar
Gonçalves Neves oferece há cinco anos
período integral. A decisão de esticar a
jornada de estudos foi tomada em con-
junto com os pais (e não significou um
centavo a mais à folha de pagamento).
Os professores apenas seguiram com o
estabelecido em contrato: quarenta ho-
ras semanais dedicadas ao colégio. A

Biblioteca do
Colégio Dom
Pedro II, no Rio
de Janeiro: os
alunos lêem dez
livros por ano

campeã está sediada em um
dos vários cenários imprová-
veis para a excelência acadê-
mica revelados pelo Ideb. Fi-
ca em Trajano de Morais,
município de 10 000 habitan-

tes a 250 quilômetros do Rio de Janeiro,
onde se vive do cultivo de frutas e legu-
mes. Os pais dos estudantes ganham em
média dois salários mínimos por mês —
e muitos não venceram as primeiras sé-
ries do ensino fundamental. Ainda as-
sim, a escola consegue o feito de formar
alunos com raro entusiasmo pelos estu-
dos. Um dos melhores da turma, o estu-
dante Marco Aurélio do Amaral, de 12
anos, tem a reputação de prodígio da
matemática e traduz o clima local: "As
aulas são ótimas".

De novo, o Ideb remete à idéia do es-
forço para chegar ao bom ensino. Em es-

colas campeãs, como a de Marco Auré-
lio, os professores não só cultivam o há-
bito de preparar as aulas (básico, porém
raro no país) como também estudam
mais. Enquanto 32% dos professores
brasileiros nunca pisaram numa univer-
sidade, nas vinte melhores escolas do
país 92% têm diploma de graduação,
sendo que 63% poliram seu currículo
com uma especialização. Em alguns ca-
sos, o que os atrai às boas escolas é um
fator meramente subjetivo: "Elas levam
o ensino a sério". Noutros casos, essa
elite de professores é motivada por meio
de bons planos de carreira, como o do
Colégio de Aplicação da Universidade
Federal do Rio de Janeiro (CAp), cam-
peão no ranking de 5a a 8a série. Tem-se
lá um sistema raro — e de bom resulta-
do. A cada nova especialização, os pro-
fessores ganham aumento de salário e li-
cença de até quatro anos para prosseguir
com os estudos. Com esse tipo de políti-
ca, o CAp segura em seus quadros pro-
fissionais como a professora Ana Lúcia
Mayor, de 44 anos, doutora em literatu-
ra. "Aqui se valoriza o mérito." A profes-
sora pertence a uma minoria de escolas



não é a única do estado no ranking das
vinte piores do país: são ao todo dez es-
colas baianas na rabeira f o estado só fi-
cou à frente de Alagoas). Outra que fra-
cassou foi a estadual Celina Pinho, de
Salvador. Em meio a uma greve de pro-
fessores que já passou de um mês, a es-
cola é palco de violência entre os estu-
dantes — e de salas abandonadas. Ques-
tionado sobre o paradeiro da diretora,
um aluno que havia decidido atender o
telefone respondeu: "Foi passear".

Os dois péssimos exemplos vindos
da Bahia infelizmente não são os únicos
revelados pelo MEC. O conjunto deles
não deixa dúvida sobre a urgência de urn

patrocinada pelo governo federal. Elas
recebem quatro vezes mais dinheiro do
que os outros colégios e emplacaram oi-
to das vinte campeãs do novo ranking.

Um indicador como o Ideb não só
contribui para divulgar os bons exem-
plos como também revela, para a maio-
ria das más escolas, o abismo que as se-
para da excelência. O diagnóstico ofi-
cial deveria servir como ponto de parti-
da para uma mudança nos rumos em sa-
la de aula. O problema é que, no Brasil,
medidores como o Ideb costumam pas-
sar em branco nas escolas — boas e
ruins. Ao ouvir que o colégio municipal
Esfinge, de Lauro de Freitas, na Bahia,
havia aparecido em último
lugar no ranking do MEC,
com média 0,1 (sim, na
mesma escala de zero a
10), Nailma dos Santos in-
dagou: "Ideb? É um novo
canal de televisão?". Deta-
lhe: Nailma é a diretora da
escola. Ao ignorar a exis-
tência do novo indicador,
ela também não levará em
conta a meta estipulada pe-
lo MEC para que sua esco-
la suba de nível. Deveria.
No fim do 3° ano do ensi-
no fundamental, as crian-
ças de lá ainda aprendem
as primeiras sílabas. A es-
cola de Lauro de Freitas

medidor como o Ideb pas-
sar a ser levado a sério. A
experiência mostra que in-
dicadores do gênero têm si-
do ignorados no Brasil não
apenas por desconheci-
mento mas. principalmen-
te, pela aversão a levanta-
mentos cujos dados permi-
tem montar rankings, indi-
cadores de quem está fa-
zendo mais com o mesmo e

até com menos. O discurso-padrão de
professores e alunos que preferem boi-
cotar as avaliações baseia-se na ladainha
ideológica segundo a qual é "injusto"
comparar instituições egressas de reali-
dades tão diferentes ou "humilhar" as
piores ao dar visibilidade a seus fracas-
sos. Esse discurso não cola mais. Eles
ignoram o que M décadas se depreendeu
da experiência internacional. Os ran-
kings têm gerado em outros países uma
saudável competição entre escolas e uni-
versidades — e senado como estímulo
para que as piores elevem o nível das au-
las. No Brasil, país lembrado como um
dos melhores em avaliações do ensino,
tem-se ainda efeito quase nulo dos vá-

rios indicadores disponí-
veis. "Até hoje, nenhum
deles teve uso prático", diz
o ex-ministro da Educação
Paulo Renato Souza. Espe-
ra-se que agora, com a co-
brança de metas, as escolas
passem a prestar mais aten-
ção nos números. Elas se-
rão reavaliadas a cada dois
anos. Segundo o MEC, to-
das deverão chegar à nota
6, média do mundo desen-
volvido, até 2022. O Ideb
mostra que lhes resta, ain-
da, um longo caminho pe-
la frente. •
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