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A melhoria da educação mundial passa necessariamente pelo professor. Em nada adianta 
diminuir o número de alunos nas salas de aula ou dar autonomia às escolas, se o professor 
não for bem remunerado e preparado para ensinar. Estas estão entre as principais conclusões 
do estudo "Como os Sistemas Escolares de melhor desempenho no mundo chegaram ao topo", 
realizado pela pesquisadora Mona Mourshed, da consultoria McKinsey, e apresentado ontem no 
Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (Ibmec - SP), em São Paulo.  
 
Reformas educacionais estão no topo da agenda de praticamente todos os países do mundo. 
Somente no ano passado, os gastos globais com educação ultrapassaram os US$ 2 trilhões. A 
pesquisadora analisou os sistemas educacionais de 25 países, incluindo os dez com melhor 
desempenho em sistemas internacionais de avaliação. As conclusões, muitas vezes, 
contradizem alguns movimentos experimentados nas últimas décadas. Segundo Mona, 
independente das diferenças culturais entre os países de melhor desempenho, há sempre um 
fator coincidente: a preparação e valorização do professor.  
 
Ineficácia  
 
Ela cita três exemplos de reformas que, apesar de populares nos últimos anos, se mostraram 
pouco eficientes para aperfeiçoar o nível educacional. Uma delas afirma que reduzir a 
quantidade de alunos na sala acelera o desempenho da turma, pois o professor pode dar mais 
atenção aos estudantes. Após analisar 112 casos nos Estados Unidos, conclui-se que em 89 
destes a redução não mudou nada, em 9 o impacto foi positivo, e em 14 foi negativo. "Sem 
que haja um bom professor, não faz diferença diminuir o tamanho das salas", avalia Mona, 
acrescentando que os resultados positivos desta ação só são significativos no caso dos jardins-
de-infância.  
 
Outra tendência apresentada pela pesquisa é que dar mais autonomia às escolas também não 
funciona. "A teoria diz que, se dermos mais autonomia, os professores, por estarem mais 
perto das comunidades, ensinam ou administram melhor a escola. Mas a pesquisa indica o 
contrário", explica Mona. Ela cita o caso da Nova Zelândia, que em 1989 deu autonomia à 
todas as suas escolas. Cinco anos depois, um terço delas estavam falidas, diz a pesquisadora. 
"Não é só porque mudamos a estrutura, que o ensino vai melhorar", salienta.  
 
Outro senso comum, desmentido por Mona, é que somente ampliar os gastos com educação 
acelera de forma significativa a melhora no desempenho. "Os recursos são essenciais, mas o 
mais importante é onde alocá-los, concentrando-os dentro da sala de aula", afirma a 
consultora.  
 
Realidade brasileira  
 
No ranking internacional de desempenho no PISA, exame trienal promovido pela Organização 
para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que avalia estudantes secundaristas 
de quinze anos de 57 países, o Brasil ficou em 52º lugar. Mesmo se fosse considerado o 
desempenho dos 5% melhores estudantes do País, o Brasil subiria apenas uma posição no 
ranking. "Isso mostra que o problema na educação em nosso país é sistêmico, e não está 
restrito somente às escolas públicas", avaliou Naércio Menezes, pesquisador do Ibmec-SP.  
 
Atualmente há um déficit de 250 mil professores no Brasil, sendo metade nas disciplinas de 
física, química e matemática. Para Menezes, é difícil comparar países como a Finlândia - 
primeira colocada no último PISA - com a realidade nacional, pois aqui, mesmo o acesso a 
educação, ainda não é um problema resolvido. "Apenas 60% de uma geração chega ao ensino 
médio no Brasil", lamenta o pesquisador.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 15 out. 2008, Primeiro Caderno, p. A5. 


