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Há boas e más notícias sobre
a educação no Brasil. As más
foram divulgadas pelo Mi-

nistério da Educação
na forma dos re-
sultados do Sis-
tema Nacional de

Avaliação da Edu-
cação Básica (Saeb). A avaliação feita
em 2005 e divulgada em fevereiro deste
ano trouxe os piores índices de rendi-
mento entre os alunos da 8a série do en-
sino fundamental e da 3a série do ensino
médio desde 1995, ano em que a meto-
dologia do exame foi alterada para que
pudesse ser comparável aos resultados
de anos posteriores (o exame existe desde
1990). Apenas os alunos da 4a série
apresentaram uma pequena melhora,
de três pontos, mas o desempenho ain-
da é inferior ao de dez anos atrás.

A reação do governo aos péssimos índi-
ces da década aconteceu um mês depois
da divulgação. No dia 15 de março, o mi-
nistro Fernando Haddad lançou o Plano
de Desenvolvimento da Educação, que
pretende injetar 8 bilhões de reais nos
próximos quatro anos em ações varia-
das, que abrangem todos os níveis de en-
sino, das creches ao pós-doutorado. O
plano pretende usar os dados do Prova
Brasil, uma nova modalidade de exame
que permite avaliar os resultados por es-
cola e por rede de ensino, para estabele-

EDUCAÇÃO O ensino
brasileiro, público
e privado, piorou
na última década,
indicam os exames
de avaliação. O novo
plano do governo
terá a capacidade
de mudar o futuro?
cer um índice da evolução de cada mu-
nicípio. O objetivo é premiar com reco-
nhecimento, apoio técnico e verbas
quem apresentar melhor desempenho.

Outro destaque do pacote educacio-
nal, reivindicação histórica dos professo-
res, é o estabelecimento de um piso sala-
rial nacional, provavelmente na faixa dos
800 reais. Também haverá mais uma ava-
liação, o Provinha Brasil, para crianças
entre 6 e 8 anos, a criação de 150 escolas
técnicas em cidades-pólo, a ampliação do
programa Bolsa Família para atender jo-
vens até 17 anos na escola e um progra-
ma de pós-doutorado para tentar segurar
no País os cérebros mais criativos. As ini-
ciativas foram bem recebidas por educa-
dores e até pela oposição.

O Plano de Desenvolvimento da
Educação colocou em evidência o Pro-
va Brasil e é justamente do cruzamen-
to de informações do exame que surgi-
ram alguns sinais de vitalidade pedagó-
gica. São escolas com boa pontuação,

PLÂNEJAI/IENTO O pacote educacional do Ministério da Educação pretende
injetar 8 bilhões de reais nos próximos 4 anos, com ações em todos os níveis

apesar da falta de recursos. Como o
Prova Brasil permite avaliar o desem-
penho das unidades de ensino, fica pos-
sível identificar estratégias bem-suce-
didas. Tímidas ainda, mas exemplares,
elas fazem parte das boas notícias, pois
revelam que há escolas públicas onde



professores ensinam e os alunos apren-
dem (reportagem à pág. 15).

Se o País um dia tivesse construído um
sistema educacional consistente, esta-
ríamos diante da derrocada da educa-
ção. Mas não dá para ser saudosista

com o que nunca houve. A "época de
ouro" das escolas públicas de bom ní-
vel foi mantida ao preço de excluir dela
a imensa maioria da população.

Quando, finalmente, a educação se
tornou pública, a partir do fim do regi-
me militar, nos anos 80, e houve uma

vigorosa expansão da oferta que desde-
nhou a qualidade da inclusão, nos anos
90, o quadro revelado é desolador. "O
desempenho é apenas um indicador do
sistema educacional. Há uma queda,
mas há dez anos o resultado já era bai-
xo. São dados vergonhosos, mas temos

EFEITOS IMEDIATOS DA INCLUSÃO A expansão do acesso à educação pública
ocorrida nos anos 80 e 90 culminou em uma brutal queda da qualidade



de levar em conta que há mais gente na
escola", avalia Creso Franco, pesquisa-
dor da PUC do Rio de Janeiro.

Especialista em estatísticas educa-
cionais, Franco credita dois terços da
queda, que já começa de um patamar
insuficiente, a um feito da maior ofer-
ta de vagas: hoje chegam à 4a série alu-
nos que, no passado, nem sonhavam
com a possibilidade. Eles compuseram
outro perfil social das instituições de
ensino, o de crianças sem acesso à edu-
cação infantil e cujos pais apresentam
baixo nível de escolaridade. O terço
restante estaria relacionado a proble-
mas conhecidos e até agora não en-
frentados, entre eles a má formação
dos professores, a desvalorização da
carreira, os baixos salários, a má apli-
cação de recursos e a falta de compro-
misso com a educação pública.

No período de 1995 a 1999, durante a
gestão do ministro Paulo Renato Sou-
za, houve uma significativa incorpora-
ção de novos alunos. De acordo com
Reynaldo Fernandes, presidente do In-
ep, órgão do MEC encarregado das es-
tatísticas educacionais, experiências
internacionais mostram que todo pro-
cesso de inclusão acarreta uma piora da
qualidade do ensino. Isso, segundo ele,
explicaria a queda acentuada de desem-
penho no exame no ensino médio. "Os
alunos fazem parte das primeiras gera-
ções da inclusão", completa.

Para o educador Mario Sérgio Cor-
tella, da PUC de São Paulo, depois da

universalização da matrícula, "é neces-
sário universalizar a permanência nos
estados e municípios". Para ele, ex-che-
fe de gabinete do pedagogo Paulo Frei-
re, a quem substituiria à frente da Se-
cretaria de Educação da cidade de São
Paulo, também é necessário lidar me-
lhor com a democratização nascida
com a Lei de Diretrizes e Bases da Edu-
cação Nacional (LDB), em 1996. "O
número de municípios que têm, de fa-
to, um Conselho Municipal de Educa-

ção paritário, deliberativo, com a parti-
cipação da sociedade civil e do poder
público, e que esteja eficazmente fun-
cionando, é muito restrito", lamenta.

O resultado da proposta da LDB, que
poderia ser usada em favor de uma
abordagem mais coerente com as espe-
cificidades de cada região, forma um
conjunto caótico e disforme. Há pou-
cos municípios, cerca de duas cente-
nas, segundo uma apuração recente do

AS DIFERENÇAS ENTRE OS EXAMES NACIONAIS DE AVALIAÇÃO
DA EDUCAÇÃO BÁSICA Três avaliações e metodologias, uma só conclusão

SAEB
Primeiro exame nacional feito no Brasil,
avalia desde 1990 alunos da 4a e 8a série
do ensino fundamental e da 3a série do
ensino médio, por meio de uma prova
de Língua Portuguesa, com foco em leitura,
e Matemática, abordando resolução
de problemas. O teste é bienal, por
amostragem, e mede níveis de habilidades
e competências dos estudantes
de escolas públicas e privadas.

PROVA BRASIL
Sua primeira edição foi realizada
em novembro de 2005 e avaliou
3,3 milhões de alunos da 4a e 8a

série do ensino fundamental,
distribuídos em 5.398 municípios
brasileiros. Permite avaliar
o desempenho das redes, da escola
e servirá para compor o índice
de Desenvolvimento da Educação
década município.

ENEM
Implantado em 1998, o exame, anual
e voluntário, avalia o desempenho
de alunos que estão concluindo ou
já concluíram o ensino médio. A prova
é composta de 63 questões objetivas
e uma redação. Em 2006, mais
de 2,7 milhões de alunos fizeram
a prova. É utilizado por muitas
instituições de ensino para compor
a nota dos processos seletivos.

RARAS EXCEÇÕES De acordo com o MEC, apenas 200 dos quase 6 mil
municípios sabem o que fazer com a autonomia que a legislação lhes oferece



MEC, capazes de servir de exemplo aos
mais de 5 mil que não sabem o que fa-
zer com tanta liberdade. Muitos adota-
ram uma "privatização branca" e entre-
garam a grupos educacionais privados
o fornecimento de material didático
apostilado e a própria condução da po-
lítica educacional local. Isso porque a
legislação brasileira garante ampla au-
tonomia a estados e municípios.

De 1827 até o golpe militar de 1964, o
currículo das escolas do então ensino
primário era de responsabilidade das
províncias e dos estados. A partir de
1837, o ensino secundário, que abran-
gia da atual 5a à 8a série e o ensino mé-
dio passaram a ter como referência o
currículo do Colégio Pedro II, do Rio
de Janeiro, fundado em 1837. Sua ade-
quação precisava ser referendada pelo
Ministério da Educação. Em 1967, com
a Constituição imposta pela ditadura, o
então Conselho Federal de Educação
criaria uma tabela disciplinar e curri-
cular obrigatória em todo o Brasil, que
especificava a carga horária e a quanti-
dade de aulas por semana de cada ma-
téria, para todos os níveis de ensino.

A idéia de um currículo único nacio-
nal seria profundamente remodelada
em 1996, com a LDB. Coube à União
estabelecer diretrizes e não mais um
quadro disciplinar curricular. Essas di-
retrizes deveriam apontar grandes con-
teúdos e não saberes específicos. Esta-
dos e municípios cuidariam de "aclima-
tar" as linhas mestras às realidades das
regiões. E as escolas adequariam as di-
retrizes ao projeto político-pedagógico
feito pelos professores.

O problema, segundo Carlos Jamil
Cury, professor da PUC de Minas Ge-
rais e ex-integrante do Conselho Nacio-
nal de Educação, é que a LDB exige uma
cultura de diálogo entre diversas instân-
cias: União, estados, municípios e o cor-
po docente de mais de 200 mil escolas.
"Se essa cultura não se instala, é mais
fácil voltar ao sistema antigo, centrali-
zado. O que temos hoje é um certo grau
de dispersão, visto como pior do que a
situação anterior. Há uma dificuldade
cultural em se exercer a liberdade cur-
ricular criada pela legislação", diz Cury.

EDUCAÇÃO NEOÜBERAL Grupos privados assumiram a condução das políticas
educacionais e o fornecimento do material didático em várias cidades do País



Para ele, são outras as causas do mau
desempenho dos estudantes nas avalia-
ções, como as condições materiais de
trabalho nas escolas, muito frágeis, a au-
sência de boa parte das crianças de O a 5
anos na educação infantil, com efeitos
sobre o futuro desempenho no ensino
fundamental, além da pouca atrativida-
de da carreira de professor, seja por pres-
tígio, seja por remuneração. "Um profes-
sor estável, com horas de trabalho e não
apenas horas-aula, seria muito mais
acessível às famílias, aos colegas e à
coordenação pedagógica, e poderia dar

um atendimento específico aos que têm
dificuldades de aprendizagem. Hoje te-
mos um professor volante, sem tempo
para permanecer na escola porque pre-
cisa dar aulas em outra", avalia.

Já Creso Franco acredita que a descen-
tralização, ao abrir mão de criar um
projeto nacional de educação, dificulta
a melhora dos índices: "Falta unidade
ao sistema. Qualquer município pode
escolher o currículo, mas a maioria não
se preocupa. E claro que se deve con-
templar a diversidade, mas ninguém
me convence de que há habilidades bá-
sicas tão diferentes em Português e Ma-

temática que não possam ser aprendi-
das por um alagoano, um paulista ou
um carioca. É um exagero que contri-
bui para aumentar as desigualdades."

A própria escala do Saeb, de O a 500
pontos, expõe a dificuldade em se afe-
rir a expectativa em relação a um con-
junto de conhecimentos necessários
para cada nível de ensino. A média dos
alunos de 8a série em português, por
exemplo, foi de 231,9 pontos e só pode
ser comparada às médias dos anos an-
teriores, porque não há um valor míni-
mo a ser alcançado.

"Seria muita pretensão nossa estabele-
cer um parâmetro nacional. Temos de
achar um consenso com os educadores
envolvidos. Mas os gestores públicos de-
vem saber interpretar os resultados da
rede", afirma o economista Amaury Gre-
maud, do Inep. Para o ex-ministro da Edu-
cação do governo FHC deputado Paulo
Renato Souza, o Saeb é barato, mas se não
for utilizado se torna um desperdício. "Ele
tem de ser usado para a elaboração das po-
líticas públicas. O presidente foi eleito
com 60% dos votos, o Congresso está com
força, é hora de definir um projeto, com
base nos resultados", defende.

Com resultados tão desanimadores,
o pífio aumento do desempenho da 4a

série é motivo de comemoração para
Fernandes, do Inep: "Significa a virada
de jogo nas séries iniciais". No entanto,
segundo Franco, tal aumento acompa-
nha a elevação dos índices de reprova-
ção nas séries iniciais. Embora os mi-
crodados do Saeb não estejam disponí-
veis, ele arrisca: "Temo que a melhora
seja superficial. Não dá para ficar satis-
feito, pois o desempenho em uma série
melhorou à custa da reprovação".

O mal-estar causado pelos resultados
do Saeb não se limita apenas ao ensino
público. A escola particular, embora te-
nha médias maiores, também apresen-
tou queda no desempenho e resultados
insatisfatórios. "O setor privado é mui-
to heterogêneo e a maior parte das es-
colas atende a classe média baixa. Mas
o problema é que parte das escolas pas-
sou a focar o mercado de trabalho e não
fazem nem isso direito", afirma Cury.

No caso do Exame Nacional do Ensi-

no Médio (Enem), cujo resultado foi di-
vulgado juntamente com o do Saeb,
Cury ressalta que a média das escolas
particulares na prova objetiva foi de 50
pontos em 100: "Pode ser maior que os
35 da escola pública, mas ainda é muito
pouco". De certa forma, grande parte
das instituições privadas enfrenta os
mesmos problemas das públicas. Tem
uma carga horária aquém do desejado,
um método de ensino-aprendizagem
que não muda e dificuldades de contra-
tar bons professores. Ou seja, pública
ou privada, a educação no Brasil se en-
contra "no pior dos mundos", como qua-
lificou o presidente Lula ao anunciar as
linhas gerais do plano de educação.

Talvez a boa notícia seja a sensação
de inconformismo diante do quadro de-
plorável do ensino, onde os estudantes,
após quatro anos de estudo, não sabem
ler, escrever ou fazer contas. O próximo
passo é que o inconformismo resulte
em soluções. A reportagem que se se-
gue revela que é possível encontrar saí-
das mesmo nos locais mais improváveis.
São escolas nas quais a persistência e o
talento se juntaram ao compromisso
público em ensinar de verdade. •

DESASTRE Os resultados ruins não se limitam à escola pública. Os estudantes
das particulares também pioraram o desempenho ao longo da década
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