
ntender como países em destaque nos rankings de ensino chegaram ao
topo é o que mais impulsiona hoje as pesquisas na área de educação.
Nenhuma delas foi tão longe quanto um recente estudo da consultoria

McKinsey coordenado pela egípcia Mona Mourshed, doutora em
desenvolvimento econômico pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts
(MIT) e estudiosa das reformas educacionais em dezenas de países.
Durante um ano, uma equipe comandada por ela entrevistou mais de 200
pessoas e visitou 120 escolas em vinte países. Justamente aqueles com re-
sultados mais extraordinários na educação, caso de Cingapura, Coréia do
Sul e Finlândia. O maior mérito do trabalho é chamar atenção para práticas
comuns a esses países, todas testadas com sucesso na sala de aula. Na se-
mana passada. Mona esteve em São Paulo para falar sobre o estudo a repre-
sentantes do Ministério da Educação (MEC) e de secretarias de ensino.
Ela diz: "Estou certa de que outros países podem se beneficiar dessas
práticas a curto prazo e sem gastar muito". Em entrevista a VEJA, a consul-
tora fala de sete medidas aplicadas com sucesso nos países que estudou —
e que podem ajudar também a elevar o nível do ensino no Brasil.

Camila Pereira

SÓ OS MELHORES ENSINAM — Poucos fato-
res influenciam tanto a qualidade do en-
sino em um pais quanto o nível de seus
professores — daí a relevância de recru-
tar os mais talentosos. Foi com esse ob-
jetivo que países como Coréia do Sul e
Finlândia criaram seleções tão rigorosas
quanto as de uma grande empresa. A
triagem começa na escola. Só podem
concorrer a uma vaga nas faculdades de
educação aqueles 10% com o melhor bo-
letim, dado especialmente espantoso
diante da realidade de países como o
Brasil: os professores brasileiros com-
põem justamente a turma dos 30% com
as piores notas. Para sonhar com um lu-
gar numa dessas faculdades (e muita
gente lá sonha mesmo), é preciso ainda
passar por provas, entrevistas e aulas de-
monstrativas devidamente avaliadas por
especialistas. Com tantos filtros na en-
trada, a experiência aponta para três
efeitos positivos: não se desperdiça tem-
po nem dinheiro na formação de gente
sem talento, a qualidade dos cursos au-
menta e a carreira de professor, natural-
mente, ganha novo status. Nada disso
faria mal ao Brasil.

PARA CADA ESTUDANTE DE PEDAGOGIA, UM
TUTOR — Em países de bom ensino, nin-
guém se forma sem antes fazer o básico:
entrar numa sala de aula na função de
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professor. Não se trata de um estágio co-
mum. Os universitários são acompa-
nhados por espécies de tutores, profes-
sores experientes cujo papel é orientar
os novatos do momento em que se sen-
tam para planejar uma aula até quando
corrigem a lição. Mais do que isso: aos
tutores é designada a tarefa de avaliar o



desempenho dos aspirantes a professor,
corrigir eventuais falhas e ensinar tudo
na prática — chance que os estudantes
brasileiros raramente têm. A decisão de
criar essa função, tomada por governos
de diferentes países, ajudou a elevar o
nível dos professores recém-formados.
Deu tão certo que, em alguns lugares,
tais profissionais já são figuras perma-
nentes nas escolas, caso da Inglaterra.
Lá, eles não apenas dão consultoria aos
principiantes como avaliam, diariamen-
te, o nível geral do ensino.

TORNAR ATRAENTE A'CARREIRA DE PROFES-
SOR — A junção de duas medidas se re-
velou eficaz em uma dezena de países.
Uma delas diz respeito ao salário inicial
dos professores: quando o valor foi igua-
lado ao de outras carreiras, houve um
substancial aumento na procura por fa-
culdades de educação. O detalhe é que
tais países, entre os quais Coréia do Sul e
Cingapura, não reservaram nenhum cen-
tavo a mais para a educação. Eles conse-
guiram mais dinheiro ao decidir aumen-
tar o tamanho das classes, medida que
permitiu enxugar o quadro de professo-
res—e pagar mais aos recém-formados.
Esses países não fizeram isso sem con-
sultar as pesquisas. Segundo elas, turmas
maiores não prejudicam o ensino de ma-
neira significativa, como apregoa o senso
comum. Por outro lado, um bom salário
inicial tem funcionado como poderoso
fator de atração de gente talentosa. Isso,
no entanto, não é o bastante. Os mais bri-
lhantes só passaram a procurar maciça-
mente a carreira de professor depois que
esses países implantaram sistemas meri-
tocráticos, nos quais os melhores ga-
nham mais dinheiro e responsabilidade e
vislumbram no horizonte a possibilidade
de exercer diferentes funções, como a de
"consultor de currículo" — tão prestigia-
da quanto a de diretor de escola.

MBA PARA OS DIRETORES — Em geral, vale
a regra: quanto mais eficiente o diretor,
melhor é o ensino da escola. Por isso, paí-
ses de educação exemplar se empenha-
ram em encontrar uma fórmula para che-
gar aos melhores e treiná-los para exercer
a função. Enquanto em nações que apa-
recem na rabeira dos rankings, como o
Brasil, os diretores ainda tomam deci-
sões com base na intuição, naquelas que
estão no topo eles só podem ocupar o
cargo depois de passar por uma espécie
de MBA. Durante seis meses, freqüen-
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tam cursos para aprender técnicas ele-
mentares de gestão e fazem estágio em
grandes empresas, nas quais observam
os métodos aplicados por executivos. É
assim em Cingapura, país que levou às
últimas conseqüências o treinamento de
diretores na iniciativa privada. Ninguém
lá é empossado sem antes se internar nu-
ma multinacional, entre as quais HP e
IBM, e provar, por meio de avaliações,
ter aprendido a traçar metas, cobrar re-
sultados e estimular uma equipe.

AUDITORIA NA SALA DE AULA — Monitorar
a qualidade do ensino por meio de crité-
rios objetivos é básico — e o Brasil já
faz isso há uma década. Um passo
adiante, segundo revela a experiência de
outros países, é dar a especialistas a ta-
refa de inspecionar periodicamente as
escolas, como em auditorias feitas nas
empresas. Nesse caso, eles são contrata-
dos pelo governo para produzir avalia-
ções sobre o ensino nas escolas. Duran-
te as visitas, assistem às aulas, entrevis-
tam alunos e professores e observam o
estado de conservação do prédio. Des-
sas auditorias não resultam apenas rela-
tórios, mas também um conjunto de re-
comendações bem práticas, como mu-
dar os rumos de uma disciplina ou mes-
mo trocar um diretor ineficiente. Sim,
em cidades como Nova York eles podem
ser demitidos caso não dêem mostras de
estar à altura do cargo.
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ROTHROS PARA ENSINAR — A história é a
mesma em países de ensino exemplar:
nenhum deles alcançou o sucesso em sa-
la de aula sem um bom currículo oficial.
Entenda-se por isso aquele cujas metas
de aprendizado são claras e exigentes. A
experiência mostra que esse é um divi-
sor de águas entre o mundo da intuição,
no qual os professores se guiam pelas
próprias crenças, e o da razão. Com o
currículo, eles passam a ter objetivos de-
finidos — e um instrumento para aferir
o nível dos alunos diante de expectativas
concretas. Ainda que não pairem dúvi-
das sobre o mérito dessa prática, ela é
rara no Brasil. Para se ter uma idéia, ape-
nas recentemente o estado de São Paulo
passou a adotar um currículo único nas
escolas — até o ano passado, eram 600
deles. São justamente os países de mau
ensino, como o Brasil, que mais preci-
sam dos currículos, e eles devem ser
prescrtivos. Só é recomendado que se
tornem mais flexíveis quando o país já
tiver enraizado a cultura do bom ensino,
o que não é o caso do Brasil.

AULA PARTICULAR &E GRAÇA - Em esco-
las públicas de países como a Finlândia,

nada funcionou tão bem no combate ã
repetência como a implantação de um
sistema para atender os estudantes com
dificuldade de aprender, à parte das au-
las. O reforço escolar é levado tão a sé-
rio que em cada escola há alguém de-
signado para ministrar as tais aulas par-
ticulares. Esses professores não costu-
mam se queixar. Ganham mais e têm
boas condições de trabalho: são treina-
dos durante um ano para a função e ain-
da contam com a ajuda de psicólogos
para lidar com os casos mais difíceis.
Não é pouca gente que freqüenta esse
tipo de aula: cerca de 30% dos alunos.
A decisão de investir aí se provou acer-
tada — até do ponto de vista financeiro.
Cada aluno que repete custa algo como
20 000 dólares a mais aos cofres públi-
cos. Ao fazerem as contas, os especia-
listas concluíram que custa menos pa-
gar pelo reforço escolar. Depois dele, a
reprovação sempre despenca — algo
que em países campeões em repetência
como o Brasil é emergência! — e o en-
sino melhora.
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