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EDUCAÇÃO

Para tirar o atraso

Amilton Pinheiro Programa de Desenvolvimento da Educação do governo
federal pretende superar descaso que faz parte da história do País

A HISTORIADORA Maria Luiza Mar-
cílio lançou, em 2006, um alentador
livro sobre educação, História da Es-
cola em São Paulo e no Brasil (Im-
prensa Oficial e Instituto Braudel). O
livro traça um panorama do nosso
sistema educacional nos últimos qua-
tro séculos, tendo São Paulo como re-
ferência. Buscar explicações no pas-
sado para entender nosso atraso
secular nessa área é, para muitos es-
pecialistas, a melhor maneira de en-
tender a situação em que nos encon-
tramos. O pesquisador Cláudio de
Moura Castro, que prefacia o livro,

Um fato relevante sobre a proble-
mática da educação no Brasil diz res-
peito ao episódio da expulsão dos je-
suítas em 1759 , pelo marquês de
Pombal. Segundo Maria Luiza, "o único
ensino formal existente no Brasil até

Pró Dia Nascer Feliz, filme de João Jardim, reflete sobre a situação de escolas e alunos

diz que "a principal razão do nosso
atraso hoje é o começo tardio do es-
forço sério de desenvolver a nossa
educação. (...) Nosso atraso educa-
cional não vem tanto do que deixa-
mos de fazer nas últimas décadas,
mas do que não fizemos nos quatro
séculos que vieram antes".

meados do século 18 era oferecido pe-
los padres da Companhia de Jesus. Com
a saída deles ficou um vácuo no ensino
formal, que passou décadas para ser re-
tomado. Além disso, em nenhum mo-
mento da Colônia a educação esteve en-
tre os objetivos e ações prioritárias da
Coroa Portuguesa".

Na tentativa de dar os primeiros
passos no gigantesco esforço necessá-
rio para reverter a situação em que
nos encontramos, o governo federal
lançou, no dia l S de março, um
Plano de Desenvolvimento da Educa-
ção (PED), rebatizado de "PAC da
Educação", em alusão ao Plano de
Aceleração do Crescimento do go-
verno Lula. Com ele, o governo do
presidente Lula busca atacar essa si-
tuação inaceitável: o fato de que, em
suas próprias palavras, no lançamento
do plano, "a escola brasileira é uma
das piores do mundo".

Pacote de intenções
Para Sônia Penin, diretora da Facul-
dade de Educação da Universidade de
São Paulo (USP), já era hora de o go-
verno federal fazer algo nessa direção.
"É isso que outros países fizeram, em
algum momento. Países que se encon-
travam em situação semelhante a
nossa", explica, ao falar sobre a ne-
cessidade do Plano. Para ela, no en-
tanto, ainda há muitas questões im-
portantes a serem equacionadas, entre
elas o montante de dinheiro do PED.
"Existe a possibilidade desse montante
de R$ 8 bilhões não ser suficiente para
dar a grande inflexão necessária para a
educação do Brasil."

Sônia elogia o ponto do PED que
estabelece a criação do índice de De-
senvolvimento da Educação (Ideb),
que combinará, em uma pontuação
de O a 10, indicadores de resultado
(desempenho dos alunos estabele-
cido pelas notas da Prova Brasil) e
fluxo escolar (evasão, repetência e re-
lação entre série e idade do aluno)
na rede pública de ensino (estadual e
municipal). "O PED trata da questão
da qualidade do ensino, ao colocar o
Ideb como fator prioritário. O apren-
dizado do aluno é o ponto funda-
mental, e a razão da existência da es-
cola e de todos os profissionais",
avalia. Ela ressalta, no entanto, a ne-
cessidade de priorizar a educação
fundamental e de acompanhar a utili-
zação adequada dos recursos repassa-
dos pelo governo federal às redes de
ensino dos estados e municípios.



16 Economia FOCO I 1° de abril, 2007

Uma das maiores especialistas em
educação no Brasil, a secretária de Edu-
cação do Distrito Federal, Maria Helena
Guimarães de Castro, concorda com al-
guns pontos apresentados no PED, mas
tem ressalvas em relação a sua imple-
mentação. "Acho de extrema importân-
cia estabelecer um índice (Ideb), pois
ele possibilitará ao governo fazer ade-
quadamente os repasses para cada mu-

nicípio com base na tríade - Metas, Re-
sultados e Repasses. Isso é inovador.
Resta saber se ele irá ser implementado,
pois até agora não passa de uma carta
de intenções", observa.

Outro aspecto que preocupa Maria
Helena é saber que o ensino funda-
mental, na prática, sofre descaso de-
vido às pressões oriundas de outras es-
tâncias do ensino, como o ensino

Principais pontos do pacote

A criação do índice de Desenvolvimento da Educação é citada por especialistas

em Educação como uma das principais iniciativas do PED. Veja outras:

Educação Básica
As redes estaduais e municipais re-
ceberam notas de O a 10, cruzando
os dados da Prova Brasil e indi-
cadores da evasão e repetência;
Caberá aos municípios aderirem ou
não ao programa, que será voluntário;
Haverá assistência técnica, recursos
pedagógicos e suporte financeiro
para as escolas que firmarem o com-
promisso com as 16 diretrizes esta-

\belecidas pelo PED;
O governo criará uma prova que vai
avaliar as crianças entre 6 a 8 anos;
O governo repassará recursos para os
municípios construírem novas escolas.

Ensino Superior
Estabelecimento de um plano de
metas nas universidades para au-
mentar a produtividade entre os
professores e, com isso, aumentar o
número de vagas nas universidades
do governo;
Criação de um programa de pós-
doutorado, através de bolsas;
Ampliação do ProUni (vagas na rede
privada de ensino superior para
alunos carentes). O governo arcava
com 50% das despesas. Agora, vai
abrir linhas de financiamento que
cubram os outros 50%;
Ampliação dos prazos para pagamen-
tos de bolsas concebidas pelo governo
federal no ensino superior.

Educação Profissional
Governo vai construir mais de 150 es-
colas técnicas em cidades-pólos nos
próximos quatro anos;
Professores do Programa Brasil Alfa-
betizado irão receber um treina-
mento específico para alfabetizar
crianças e outro para alfabetizar
adultos;
Criação dos Institutos Federais de
Educação Profissional, Científica e
Tecnológica (Ifets), que dedicarão
metade de seu orçamento à educação
profissional de nível médio; e outra,
ao ensino superior também com ên-
fase em cursos tecnológicos.

Outros Pontos
2 milhões de professores atendidos
pelos pólos da Universidade Aberta
do Brasil;
Governo federal vai isentar de todos
os impostos veículos escolares
padronizados e poderá criar linha de
financiamento do BNDES;
Ampliação do programa de livro
didático para o ensino médio;
Ampliação do Programa 'de Bolsa
Família para jovens até 17 anos que
queiram continuar estudando. Quem
concluir o ensino médio receberá
uma poupança;
Dos 5.560 municípios, governo detec-
tou mil em situação crítica na educação,
que vão receber ajuda suplementar. •

superior (universidades). "As univer-
sidades públicas atendem a elite, en-
quanto a rede pública de ensino fun-
damental e médio atende a população
mais pobre, portanto menos instruída
e com poder de barganha menor", ex-
plica. Além disso, um fator que pode
comprometer o Plano, segundo ela, é
sua abrangência — que vai da constru-
ção de creches até bolsas para pós-
doutorado e pode desviar o foco da
melhoria do ensino fundamental e en-
sino médio.

Pra Educação Nascer Feliz
O cineasta João Jardim, que dirigiu o
documentário Pró Dia Nascer Feliz,
em cartaz nos cinemas em São Paulo
e no Rio de Janeiro, diz que a educa-
ção nunca foi pensada como um ser
orgânico, sujeito às transformações
da própria sociedade. Para ele, a polí-
tica educacional no Brasil sempre foi
feita por quem não sabe de escola
pública. Caso ocorrido na Bahia re-
centemente endossa a fala do diretor.
O governador Jaques Wagner decidiu
aceitar indicações de partidos políti-
cos para os cargos de diretores e vice-
diretores nas mais de l ,8 mil escolas
da rede estadual de ensino, até que se
façam eleições diretas nas escolas. "É
impressionante o descaso das autori-
dades deste país em relação à educa-
ção. Ela nunca é prioridade na cam-
panha eleitoral e, quando se fala nela,
é por pura demagogia", diz.

Jardim questiona por que a socie-
dade não procura refletir sobre a de-
sigualdade do ensino no Brasil, por
que não se aprende nas escolas públi-
cas e, principalmente, qual educação
queremos para nossos jovens. De
certa forma, é esse o foco principal do
seu documentário: a relação dos jo-
vens com a educação e a violência
que se instaurou entre eles. Nos ques-
tionamentos dos jovens, professores
e diretores, no filme, se procura en-
tender o papel que a sociedade reser-
vou para a escola no mundo atual e se
ela está cumprindo esse papel. Dúvi-
das que precisam ser respondidas por
todos nós, legítimos representantes da
civilização de educados. • •

Text Box
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