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A duração reduzida do turno escolar contribui para aumentar o
fosso entre as crianças de classe média, que desfrutam de
atividades extra-curriculares, como aulas de línguas e professo-

res particulares, e as crianças pobres, que, após o curto período
de aulas, retornam para ambientes familiares onde freqüente-
mente não encontram o suporte adequado para a sua formação.

O ano escolar inicia-se sob o
impacto do anúncio, em dezem-
bro de 2007, de que o Brasil
alcançou o 50° lugar no teste
Programa de Avaliação Interna-
cional de Estudantes (Pisa, na
sigla em inglês) que avaliou os
conhecimentos em ciência de
400.000 alunos de 57 países. Os
resultados obtidos nos testes de
matemática e leitura também fo-
ram muito ruins, e confirmam os
resultados de testes nacionais.

O quadro que produz esses
resultados é conhecido: na esco-
la pública, crianças e adolescen-
tes provenientes de famílias
desestruturadas, desprovidas de
instrução e material de apoio,
convivendo com ambientes des-
estimulantes e com horizontes
limitados; estudantes sem aula
por falta de professores; um gran-
de contingente de alunos repe-
lentes ou funcionalmente analfa-
betos; indicação de diretores de
escola por políticos; infra-estru-
tura precária; turnos escolares
com duração média de menos
que quatro horas; formação defi-
ciente dos professores, mesmo
nas melhores instituições públi-
cas, que convivem, em cursos
noturnos, com estudantes-traba-
Ihadores sem tempo para se de-
dicar aos estudos; currículos ex-
cessivamente formais; normas rí-
gidas que dificultam a dupla titu-
lação e a atração de profissionais
formados em outras áreas para o
magistério no ensino básico.

O teste Pisa provoca uma in-
dagação: Como procederam em
relação aos seus sistemas edu-
cacionais os países que tiveram
os melhores desempenhos?

A Academia Brasileira de Ci-
ências publicou recentemente o
trabalho "O Ensino de Ciências
e a Educação Básica: Propostas
para superar a crise", disponível
em <www.abc.org.br>. Nele, é
apresentado um elenco de pro-
postas, amparadas em estudos
nacionais e internacionais.

Um estudo sobre as políticas
educacionais dos países que ti-
veram bons resultados no Pisa
foi publicado em 2007 pela em-
presa de consultoria McKinsey
&Company, e está disponível
em: <http://www.mckinsey.com/
clientservice/socialsector/
resources/pdf/Worlds_
School_Systems_Final.pdf>.

Os estudos deixam claro que
a melhoria da educação básica
depende da adoção, de forma
coordenada, de um conjunto de
medidas, nenhuma das quais,
tomada isoladamente, conduz à
solução do problema. Entre elas:

1. Atrair excelentes candida-
tos para a profissão de professor,
com especial atenção para os
ciclos iniciais. Na Coréia do Sul,

estudantes de cursos de forma-
ção de professores para o ensino
fundamental são recrutados en-
tre os 5% melhores candidatos a
ingresso no ensino superior.

Programas alternativos, como
o Programa de Residência de
Professores de Boston (ver
<http://www.bpe.org/btr/>), atra-
em profissionais atuantes em
outras áreas para um programa
especial de treinamento, com a
duração de 13 meses, após o
qual passam a lecionar em es-
colas públicas de Boston.

Esses profissionais, que re-
cebem um salário durante o trei-
namento, têm tido excelente
desempenho, em média superi-
or ao dos que seguem o proces-
so de formação tradicional. Ado-
tado também em Nova Iorque e
Chicago, o programa tem contri-
buído para uma melhora signifi-
cativa do nível do ensino básico.

2. Treinar os professores em
atividade de sala de aula com
supervisão individual. Essa su-
pervisão é feita pelos melhores
professores (que têm sua carga
didática reduzida para se dedi-
carem a essa atividade), que
assistem às aulas dos outros pro-
fessores e dão sugestões sobre
como melhorar o desempenho.

3. Considerar que o sucesso
de um sistema educacional pres-
supõe o sucesso de todos os
seus estudantes. Isso implica em
atividades especiais de tutoria,
e professores especialmente de-
signados, para suprir deficiênci-
as de estudantes. Os professo-
res, nos países com melhor de-
sempenho, têm regime de tem-
po integral. A escola interage
fortemente com as famílias.

4. Escolher cuidadosamen-
te os diretores de escolas. Estes
devem ser líderes acadêmicos,
que cuidam pessoalmente do
aperfeiçoamento dos professo-
res, acompanham o cumprimento
do programa, cuidam do apro-
veitamento dos alunos e dos con-
tatos com a família.

5. Identificar e recompensar
bons professores. A recompen-
sa é feita, às vezes, através de
bônus salariais pela conclusão
com sucesso de etapas de de-
senvolvimento profissional, ou
por assumir tarefas extras no

ambiente escolar, ou ainda por
desempenho extraordinário, evi-
denciado pelo aumento de co-
nhecimento de seus alunos.

Reajustar salários é importan-
te? - Na Inglaterra, um reajuste
salarial de 10%, que levou a
remuneração dos professores
para a média dos salários de
nível superior, resultou em um
aumento de 30% no número de
candidatos a professor.

Nos países que tiveram bom
desempenho no Pisa, o rendi-
mento médio dos professores
de ensino básico equipara-se
ao de outras profissões de nível
superior. Uma exceção notável
é a Coréia do Sul, onde o salário
inicial de um professor de ensi-
no básico é 141% do PIB per
capita, alcançando 389% do PIB
per capita ao longo da carreira.

Essa política visa atrair jo-
vens talentosos para o magisté-
rio: o salário inicial dos professo-
res do ensino básico deve ser
comparável ao de outras profis-
sões de nível superior, e não à
média salarial do país.

No Brasil, segundo dados do
PNAD 2005, o rendimento mé-
dio mensal de todos os traba-
lhos de um professor com nível
superior ensinando na educa-
ção fundamental ou média varia
de 1.000 a 1.500 reais, a ser
comparado com os rendimentos
médios dos médicos (5.763),
engenheiros civis (4.037), ana-
lista de sistemas (3.724) e conta-
dores e auditores (3.104).

Esses dados indicam que, em
nosso caso, reajustes salariais
devem ser um item essencial de
uma política de melhoria da edu-
cação básica em nosso país.

Turno escolar reduzido aumen-
ta o apartheid social - Tanto na
Região Sul do país como no
Nordeste, mais que 80% dos
alunos da rede pública do ensi-
no fundamental ficam menos que
quatro horas diárias na escola. A
média diária nos países da
OCDE é de seis horas. Na Coréia
do Sul, o turno escolar tem sete
horas de duração. Consideran-
do o número total de dias de
aula, o tempo anual de perma-
nência na escola das crianças
brasileiras é metade do tempo na
Coréia do Sul e 2/3 na Finlândia.

Essa duração reduzida con-
tribui para aumentar o fosso en-
tre as crianças de classe média,
que desfrutam de atividades
extra-curriculares, como aulas
de línguas estrangeiras, espor-
tes nos clubes, informática, pro-
fessores particulares para sanar
deficiências, e as crianças po-
bres, que, após o curto período
de aulas, retornam para ambien-

tes familiares onde freqüente-
mente não encontram o suporte
adequado para a sua formação.

A duração desejável do turno
escolar depende da situação fa-
miliar do estudante: na Finlân-
dia, ele tem sido reduzido, pois
considera-se que a família pode
desempenhar um papel impor-
tante na educação. Esse certa-
mente não é o caso das comunida-
des carentes no Brasil, das crian-
ças desprovidas do apoio famili-
ar que freqüentam a escola públi-
ca, com pais pouco instruídos e
ambiente doméstico sem pala-
vra escrita, seja livro ou jornal.

O perfil do aluno brasileiro é
muito diferente, nesse sentido,
daquele dos países que tiveram
sucesso no Pisa. Ele requer uma
política diferenciada, incluindo
turnos de oito horas para comu-
nidades carentes, com ativida-
des de tutoria, dinâmica de gru-
po, educação física, oficinas de
arte, literatura e ciência.

Experiências bem-sucedidas
de educação científica no país
- Vários programas têm sido
desenvolvidos, com o objetivo
de estimular a educação cientí-
fica: entre eles, o Projeto ABC na
Educação Científica - Mão na
Massa, que atinge no momento
centenas de milhares de crian-
ças, contribuindo para o ensino
de ciências desde a primeira sé-
rie escolar, e funcionando como
útil contraponto ao ensino ex-
cessivamente formal (ver <www.
ioc. fiocruz. br/abcnaciencia>.

Destaque-se também a cria-
ção da revista Ciência Hoje das
Crianças, a fundação de vários
centros de educação científica
pelo país; e a Olimpíada de Ma-
temática, que envolve milhões
de jovens em todo o Brasil.

A recente iniciativa da Capes
de conceder bolsas de iniciação
à docência, nos moldes da bolsa
de iniciação científica, associa-
das a uma avaliação dos cursos
de formação de professores,
certamente contribuirá para es-
timular os estudantes de licenci-
atura e a qualidade dos cursos.

Estes são passos importan-
tes, que ajudam a mudar o pano-
rama educacional. Todas essas
iniciativas, no entanto, terão efi-
cácia reduzida se não forem
acompanhadas de um elenco de
políticas que valorizem a profis-

^ão de professor, que conside-
rem o perfil peculiar do estudante
brasileiro, e que dinamizem a
escola pública, aumentando sua
qualidade e seu alcance, e trans-
formando-a, como em outros
países, em peça fundamental
para a construção de um projeto
democrático de desenvolvimen-
to social, científico e tecnológico.
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Hoje vou despir-me de meu
papel de Secretário Regional da
SBPC no Paraná para falar só
como pai preocupado com a edu-
cação no país e, especialmente,
com a educação de minhas fi-
lhas num Estado que necessa-
riamente deveria ser laico em
sua essência. Tenho duas
meninas, uma de dez e outra
de dois anos. A de dez encontra-
se atualmente na 5a série do
Ensino Fundamental, e eu e mi-
nha mulher, como fazemos to-
dos os anos, procuramos nos
inteirar sobre os professores e
sobre os materiais didáticos que
serão utilizados na escola. A
razão da escolha da escola foi a
estrutura, o corpo docente, a
qualidade do ensino ali minis-
trado e, principalmente, seu ca-
ráter laico.

No final do ano passado fo-
mos, eu e minha esposa, con-
versar com a coordenação pe-
dagógica da escola para co-
nhecer melhor o projeto didáti-
co para a 5a série. Pedimos tam-
bém para ver os livros didáticos
que seriam utilizados. Folhea-
mos todos eles, buscando infor-
mações sobre qualidade, con-
teúdo, cientificidade e laicidade.
Preocupava-me a escolha do
livro de ciências, pois acompa-
nhei o recrudescimento de
agremiações religiosas em
ações para influenciar políticas
públicas e livros didáticos para
o ensino de religião e de mitos
cristãos criacionistas. Respirei
aliviado ao terminar de exami-
nar o livro de ciência.

No entanto, qual não foi mi-
nha espantosa surpresa ao exa-
minar o livro "História, Socieda-
de e Cidadania" (5a. série), de
Alfredo Boulos Jr (FTD: São Pau-
lo). O livro apresentava uma ten-
dência muito forte em impregnar
nas cabeças de crianças de 10-
11 anos o mito criacionista cris-
tão, quando, especialmente, ten-
ta confrontar duas "teorias": a dos
evolucionistas e a dos (pas-
mem!) "criacionistas bíblicos mo-
dernos" (o adjetivo "moderno"
empregado aqui já denota uma
tentativa de dar lustro a uma ve-
lha e obscura história mítica liga-
da a uma das tantas religiões
monoteístas atualmente existen-
tes, especialmente a cristã).

Perguntei à coordenação da
escola se aquele livro ainda es-
tava em análise ou se seria efe-
tivamente utilizado:- desgraça-
damente, foi-me respondido que
o livro já era adotado há um ano.
Protestei com veemência por-
que o livro mistura ciência e re-
ligião, relativiza a ciência e força
alunos (e professor, como con-
versei mais tarde) a se verem
diante de uma absurda escolha
entre ciência e religião.

Pedi então para conversar
com o professor da disciplina de
História para colocá-lo a par de
minhas objeções em relação ao
livro, entre as quais, listei:

Um grito de alerta a favor do Estado
laico e contra a deseducação

Marcos César Danhoni Neves *

Devemos lutar para que o Estado laico se imponha, ou estare-
mos construindo o terreno fértil para o nascimento de
"madrassas" (escolas fundamentalistas do Islã) cristãs e de um
Estado baseado no sectarismo religioso perpetuado pela des-
educação de sistemas e livros ditos didáticos.

- apresentação de propala-
dores de idéias religiosamente
canhestras como "estudiosos".
O autor afirma que sua "obra"
apresentará "versões divergen-
tes" da História;

- à pg. 39, existe um absurdo que
precede o outro absurdo do supos-
to "confronto" evolucionismo x
criacionismo: uma ilustração que
coloca dinossauros do Jurássico
junto com símios modernos;

- às pgs. 42-43 é feita a expo-
sição da teoria evolucionista e a
apresentação da discutível "tese"
dos "criacionistas bíblicos mo-
dernos", como se isso fosse
matéria de ciência. Depois, para
mostrar um suposto equilíbrio
entre "versões divergentes",
aparecem dois textos: um em
defesa do evolucionismo e outro
do criacionismo.

- à pg. 48, um exercício de
redação convida o aluno a es-
crever sobre uma "réplica" de
um grande dinossauro (estra-
nho o uso da palavra "réplica" e
não de uma expressão como
"réplica fiel de um fóssil de ...");

- há também à pg. 101 um
texto que quer fazer passar uma
tese absurda de que o mundo
egípcio foi essencialmente
monoteísta. Sabemos que o úni-
co período monoteísta da longa
história do Egito Antigo foi o do
faraó Akhenaton, como confir-
ma Cardoso (www.pucrs.br/ffch/
historia/egiptomania/farao.pdf)

- além da vontade inequívoca
do autor da "obra" em tela de
passar uma visão cristã da His-
tória, encontramos, à pg. 155,
um erro imperdoável para um
livro de História: uma fotografia
do templo de Hatschepsut. Erro-
neamente, a legenda do livro
apresenta o templo como per-
tencente a uma cidade-estado
grega!

- em todo o livro há longos
trechos destinados a Moisés, à
diáspora judaica, ao "Cântico
dos Cânticos", à fundação do
Estado de Israel, etc. Procurei
pelos grandes filósofos gregos,
Sócrates, Platão e Aristóteles:
encontrei-os em duas únicas
páginas quase ao final da "obra".

O que é muito estranho numa
"obra" desse naipe é a total au-
sência da propalada "divergên-
cia de versões", pois, em relação
ao criacionismo, não se mencio-
na em nenhum momento o mo-
vimento de fundamentalistas cris-
tãos nos EUA, que foi responsá-
vel direto pela proibição do ensi-

no do darwinismo em diversos
estados daquele país ou da ina-
creditável política "educaticida"
("homicídio da educação") do
casal Rosinha-Garotinho em
ensinar nas escolas cariocas o
criacionismo como verdade ci-
entífica. Não há versões diver-
gentes! O livro parece que foi
escrito para sobreviver à avalia-
ção do PNLD (Plano Nacional
do Livro Didático), tentando se
adaptar aos critérios avaliativos,
mas mantendo sua linha doutri-
nária cristã.

O PNLD de História pode ser
consultado no site do MEC
(www.mec.gov.br). É decepcio-
nante saber como a avaliação do
livro foi feita de forma apressada.
Para as coleções de livro de His-
tória, podemos encontrar no
PNLD que: "A concepção de His-
tória adotada na Coleção deve
viabilizar que o aluno aprenda a
pensar historicamente (...) se a
coleção (....) [estimula] o conví-
vio social, (...) combate o pre-
conceito, (...) [constrói] a cida-
dania ..." (grifo do autor).

Se pensássemos como as
diretrizes do PNLD, o livro em
análise deveria ter recebido os
piores scores, pois deturpa a
história, compara o que não deve
ser comparado, não construin-
do uma sociedade igualitária
pois, desde o princípio, a "obra"
atenta contra a laicidade. Mas,
como a "obra" foi avaliada? O
livro recebeu a avaliação "bom"
em dez quesitos estabelecidos.

Em síntese, o livro em discus-
são está dentro de parâmetros
de "qualidade" adotado pelo
MEC e valida seu pressuposto
fundamental: "(a obra) deve (...)
[proporcionar] a formação para
a autonomia, a crítica e a partici-
pação na sociedade".

No entanto, analisando esse
caso, podemos colocá-lo dentro
de um contexto mais amplo como
foi, p.ex., a participação da mi-
nistra Marina Silva na reunião

de um grêmio religioso evangé-
lico sobre a "discussão" do cria-
cionismo. A ministra afirmou, que
"o criacionismo deve ser ensina-
do ao lado do evolucionismo".
(http://revistaepoca.globo.com/
Revista/Epoca/0, ,EDG81345-
6010,00. html).

A despeito de toda a admira-
ção que tenho por Marina Silva
(a quem conheci durante uma
de suas palestras em Roma em
1995, quando realizei meu pós-
doutorado na Università La
Sapienza), pergunto-me se uma
ministra de Estado, em claro
conflito de interesses, deveria
emitir uma opinião dessa espé-
cie num Estado laico. Portanto,
dentro desse macro-contexto,
não é de surpreender as razões
da superficialidade da avalia-
ção do PNLD, e a aprovação de
livros em claro confronto com os
princípios basilares da ciência e
da laicidade.

Sobre a questão do Estado
laico, fruto da Revolução Fran-
cesa, interessante recorrer à vi-
são de um homem de religião,
Padre Sorge. Ele afirma que:
"Com a Revolução, 'cristão' ces-
sa definitivamente de ser sinôni-
mo de 'cidadão'. Agora, no cen-
tro da vida social, instala-se o
homem em vez do fiel." (SP:
Editora 3, 1989, pp. 114-116).

Sobre a deplorável questão
da ministra, a Folha de S. Paulo,
em Editorial, salientou que: "Sob
uma aparência de equanimida-
de, a tese faz parte de uma
investida anticientífica que, com
firmeza, cumpre repudiar. (...)
Que a religião fique onde está, e
não se faça de ciência: eis uma
exigência, afinal modesta, mas
inegociável, da modernidade."
(Folha de S. Paulo, Editorial. 20/
01/2008).

Definitivamente a separação
entre Estado e Religião, Ciência
e Religião é mister que ocorra.
Estamos assistindo nos últimos
dias, a tentativa de uma Igreja
Evangélica em silenciar a im-
prensa, para, num ato autoritá-
rio, usando os instrumentos da
democracia, solapar a liberda-
de de pensamento. Devemos
lutar para que o Estado laico se
imponha, ou estaremos constru-
indo o terreno fértil para o nasci-
mento de "madrassas" (escolas
fundamentalistas do Islã) cristãs
e de um Estado baseado no sec-
tarismo religioso perpetuado
pela deseducação de sistemas
e livros ditos didáticos. A moder-
nidade deve, enfim, se impor
como um ato próprio da demo-
cracia e da convivência plural.
Do contrário, estaremos fada-
dos ao fundamentalismo e ao
analfabetismo completo, num
mundo privado da liberdade de
pensar e da democracia! (Texto
completo no JC e-mail 3455)

* Professor titular da Univ. Es-
tadual de Maringá e secretário
regional da SBPC-PR
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