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A educação básica no Brasil contabiliza avanços importantes do ponto de vista quantitativo, 
mas a qualidade do ensino ainda se constitui no principal desafio a ser vencido. Na opinião da 
coordenadora da docente e pesquisadora do Mestrado em Educação da Unisantos 
(Universidade Católica de Santos), Sanny Silva da Rosa, a ênfase na "cultura" da avaliação 
constante instaurada desde o governo FHC como aposta das políticas públicas federais, 
estaduais e municipais para melhorar a qualidade do ensino e reverter o quadro de fracasso 
escolar, se levada ao extremo, também apresenta riscos e contradições.  
 
Entretanto, ela considera a inclusão da educação infantil e do ensino médio na educação básica 
uma importante conquista da sociedade brasileira. Isto porque, pela primeira vez na História 
da educação brasileira, o atendimento de crianças de zero a 5 anos passa a ser considerado 
como parte da educação básica do indivíduo e não um mero "cuidado" que depende de ações 
assistencialistas, seja por parte do Estado ou de outras instituições.  
 
"O fato de o ensino médio ser a etapa final da escolaridade básica também representa um 
passo relevante, embora tardio, da legislação brasileira", acrescenta Sanny, também 
coordenadora do Curso de Especialização em Gestão da Educação Básica da São Paulo Master 
School, em entrevista à Gazeta Mercantil. "Em pleno século XXI, considerando a sua 
importância na formação social, cultural e como preparação para o processo de 
profissionalização dos jovens, é inconcebível que o ensino médio ainda não seja obrigatório e 
seu atendimento também ainda não esteja universalizado, como o ensino fundamental", 
argumenta.  
 
A seguir, a entrevista:  
 
Gazeta Mercantil - Qual a situação do ensino básico no Brasil?  
 
Ao falarmos de educação básica no Brasil é preciso compreender como ela é composta e como 
está organizada. Desde a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (lei número 
9394/1996), a educação brasileira é composta pela educação básica e a educação superior. A 
educação básica é composta de três níveis de ensino - educação infantil, dos zero a 5 anos e 
de responsabilidade dos municípios; ensino fundamental, agora de 9 anos (a partir dos 6 anos 
de idade até os 14 anos, ou do primeiro ao nono ano, a antiga oitava série), de 
responsabilidade dos municípios e dos estados; e ensino médio, dos 15 aos 17 anos, de 
responsabilidade dos estados.  
 
Gazeta Mercantil - Até agora somente o ensino fundamental é obrigatório.  
 
De fato, dos três níveis de ensino, apenas o fundamental é atualmente obrigatório - obrigação 
entendida como dever da família e oferta de vagas de responsabilidade e dever do Estado 
brasileiro. A legislação prevê estender paulatinamente essa obrigatoriedade também à 
educação infantil e ao ensino médio, de acordo com as metas definidas nos Planos Nacionais 
de Educação.  
 
Gazeta Mercantil - Por que a inclusão da educação infantil e do ensino médio na 
educação básica foi positiva?  
 
A inclusão da educação infantil e do ensino médio na educação básica pode ser considerada 
um grande avanço político conquistado pela sociedade brasileira. Isto porque , pela primeira 
vez na História da educação brasileira, o atendimento de crianças de zero a 5 anos passa a ser 
considerado como parte da educação básica do indivíduo e não um mero "cuidado" que 
depende de ações assistencialistas, seja por parte do Estado ou de outras instituições. Da 
mesma forma, a inclusão do ensino médio, como etapa final da escolaridade básica também 
representa um avanço, embora tardio, da legislação brasileira. Em pleno século XXI, 
considerando a sua importância na formação social, cultural e como preparação para o 
processo de profissionalização dos jovens, é inconcebível que esta etapa da escolarização 



ainda não seja obrigatória e seu atendimento também ainda não esteja universalizado.O Plano 
Nacional de Educação de 2001 (Lei 10.172/2001) definiu metas a serem atingidas até 2010, 
principalmente em relação à oferta de vagas para a educação infantil e ao ensino médio, mas 
essas metas ainda estão longe de serem alcançadas. Para se ter uma ideia, segundo o Censo 
Escolar de 2008, realizado pelo Inep, ano passado, em relação a 2007, o número de matrículas 
ficou praticamente estável (53.232.868, crescimento de 0,4%), houve uma pequena queda 
(0,1%) no total de alunos do ensino fundamental, o ensino médio também ficou estagnado. 
Houve crescimento expressivo nas matrículas em creches (10%), de 14,7% na educação 
profissional e a educação infantil ganhou mais 3,2% de matrículas, na mesma comparação.  
 
Gazeta Mercantil - E qual sua avaliação sobre a universalização do acesso ao ensino 
fundamental?  
 
O Ministério da Educação, em suas diferentes gestões, desde a segunda metade da década de 
90, tem dado destaque à "grande" conquista do Estado brasileiro que é a universalização do 
acesso ao ensino fundamental em todas as regiões do país. Isto quer dizer que, na virada para 
o século XXI, praticamente 100% das crianças de 7 a 14 anos têm vaga garantida nas escolas 
públicas brasileiras. Sem dúvida que este é um dado importante, mas é preciso começar a 
relativilizá-lo. Este fato não pode continuar a ser recorrentemente exaltado pelas autoridades 
governamentais, frente a outras necessidades e exigências ainda não atendidas.  
 
Gazeta Mercantil - As taxas de repetência e evasão continuam altas.  
 
Outro avanço obtido paulatinamente na última década diz respeito à redução das taxas de 
repetência e evasão e a conseqüente correção da distorção idade-série nas escolas brasileiras. 
Esse fato, porém, merece análise qualitativa cuidadosa, pois é resultado da implantação da 
política de ciclos e da "progressão continuada", realizada por grande parte dos sistemas 
estaduais e municipais de ensino, pela qual a aprovação do aluno não ocorre no final de cada 
ano letivo, mas ao final do ciclo. O princípio pedagógico da progressão continuada é 
politicamente defensável na medida em que se apóia no pressuposto de que o alargamento 
dos tempos de aprendizagem garante a permanência dos alunos na escola e a oportunidade de 
efetiva inclusão social, especialmente dos alunos das classes menos favorecidas. No entanto, 
se este modelo não for acompanhado de ações complementares, de recuperação e reforço 
escolar que garantam a real aprendizagem dos alunos, acaba se transformando em mero 
mecanismo de produção de índices de aprovação sem correspondência com a efetiva 
aprendizagem e desenvolvimento de competências dos alunos. Por isso, tem sido chamado 
pelos críticos de "promoção automática".  
 
Gazeta Mercantil - São muitos os desafios ainda existentes, especialmente no que diz 
respeito à qualidade do ensino. Quais os principais?  
 
Se, do ponto de vista quantitativo, é necessário reconhecer que houve avanços importantes, o 
mesmo não pode ser dito em relação à qualidade do ensino. Este desafio, reconhecido pelo 
próprio Ministério da Educação, se refere ao desempenho dos alunos do ensino fundamental e 
médio. Os resultados das avaliações nacionais, em exames como o Saeb (Sistema de 
Avaliação da Educação Básica) e Prova Brasil (para o ensino fundamental) e Enem (para o 
ensino médio), têm indicado que deste ponto de vista não houve avanços significativos. Ao 
contrário, apesar do grande investimento realizado pelo governo federal com sua política de 
avaliações regulares e constantes, cujo objetivo, além de aferir o desempenho dos alunos é o 
de também oferecer parâmetros curriculares para que as escolas reordenem os seus projetos 
pedagógicos, os resultados informam que estamos estacionados no quesito "qualidade", sem 
dúvida o principal desafio a ser enfrentado pela educação básica.  
 
Gazeta Mercantil - De todos os problemas, qual deveria ser atacado já?  
 
Diversos outros problemas que afetam a educação básica continuam a merecer atenção. 
Dentre os quais merecem destaque a ampliação do atendimento às crianças em idade pré-
escolar, o que depende das condições financeiras e do fortalecimento das políticas públicas 
municipais, responsáveis por esse nível de ensino; e universalizar o atendimento do ensino 



médio e desenvolver projetos e ações que evitem a evasão escolar dos jovens de 15 a 17 
anos.  
 
Gazeta Mercantil - E a formação dos professores, também não é deficitária?  
 
A questão da formação e capacitação dos docentes e gestores permanece como outro grande 
desafio a ser enfrentado. Os resultados da fórmula de investir enormes recursos em "cursos" 
de capacitação e reciclagem parecem pífios. Aliada à questão dos baixos salários e da 
desvalorização social do professor, a escola tem se transformado em um ambiente de trabalho 
que tem afastado os bons professores da profissão.  
 
Gazeta Mercantil - Em termos de políticas públicas, que experiências positivas 
merecem destaque?  
 
Se nos pautarmos pelas medidas que têm merecido maior destaque e visibilidade na mídia, 
tanto o governo federal, como no caso específico de São Paulo, o estado e o município têm se 
ocupado fortemente em desenvolver projetos associados à política e à "cultura" da avaliação, 
instaurada no país, desde o governo de Fernando Henrique Cardoso. Em nível nacional, além 
dos exames já conhecidos como o Saeb (por amostragem e relativo ao desempenho de 
Português e Matemática, realizado com alunos ao final do 4º ano e no 8º do ensino 
fundamental), Provinha Brasil (que afere o desempenho de leitura e escrita de crianças de 1º 
ano, em fase de alfabetização), Enem (no ensino médio), Enade (ensino Superior), existem 
novos projetos para aferir o desempenho de Matemática dos alunos do 1º ano do ensino 
fundamental, exames para medir desempenho de professores do ensino fundamental, além do 
"novo" Enem que pretende "unificar" o vestibular em todo o país.  
 
Gazeta Mercantil - E em São Paulo?  
 
A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo lançou em 2008 o programa "São Paulo Faz 
Escola", com a concepção do Programa Ler e Escrever da Prefeitura de São Paulo em vigência 
desde 2005. O objetivo é oferecer parâmetros curriculares comuns a todas as escolas da rede 
pública de ensino, por meio do estabelecimento de "metas" e "expectativas de aprendizagem" 
que orientam o trabalho do professor em sala de aula. Essas iniciativas estão diretamente 
relacionadas às políticas de avaliação constante, nas quais os governos têm apostado para 
melhorar a qualidade do ensino e reverter o quadro de fracasso escolar. Esta política, levada 
ao seu extremo, também apresenta riscos e é contraditória. Especialmente porque agora vem 
associada à "bonificação" dos professores que atingirem as metas e alcançarem os melhores 
resultados.  
 
Gazeta Mercantil - Existem críticas à política de incentivo.  
 
A verdade é que durante muitos anos, a rede pública de ensino se ressentiu da ausência de 
parâmetros curriculares claros e, por isso, esses programas têm sido até certo ponto bem 
recebidos pelos gestores de escola e professores. No entanto, esse aparente "incentivo" ao 
mérito é bastante questionável, na medida em que a incitação à "competição" fragiliza o 
trabalho coletivo da escola, necessário ao fortalecimento da "autonomia" pedagógica e didática 
de cada unidade escolar.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 28 abr. 2009, Educação, p. E1-E4. 


