
ESCOLAS PRECISAM DE 
PARÂMETRO DE QUALIDADE 
Para o presidente do Instituto de Estudos do Trabalho e da Sociedade (IETS), 
as avaliações deveriam ser um instrumento de melhoria e busca de soluções 

qualidade de ensino no 
Brasi l e a capacidade de 
aval iá- la foi o tema da pa
lestra do professor Simon 

Schwartzman, presidente do Instituto 
de Estudos do Trabalho e da Sociedade 
(IETS), durante o VIII Congresso 
Brasileiro de Gestão Educacional 
(Geduc), realizado durante os dias 24, 
25 e 26 de março, em São Paulo (SP). 
Schwartzman falou sobre "O impacto 
dos rankings na gestão de instituições 
de ensino" e analisou a eficiência des
ses mecanismos para identificar os pro
blemas educacionais e nortear soluções. 
Em linhas gerais, suas conclusões reve
lam que os métodos de avaliação da qua
lidade das instituições têm evoluído no 
Brasil, embora não venham se consti
tuindo em instrumentos para a efetiva 
melhoria da educação. Mineiro de Belo 
Horizonte, ele foi presidente do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) entre 1994 e 1998 e diretor pa
ra o Brasil do American Institutes for 
Research, entre 1999 e 2002. 

Quanto ao ensino fundamental, 
Schwartzman destaca que o Brasil tem sido 
"consistentemente ruim" em seus resulta
dos no Programa Internacional de Avaliação 
de Estudantes (Pisa) e isso confirma o cons
tante claudicar da educação nacional a des
peito do desenvolvimento de avaliações de 
desempenho de alunos e escolas. De 2000 
a 2006, o País manteve o resultado pífio no 
exame promovido pela Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE), permanece abaixo da média de 
países desenvolvidos e, inclusive, aquém da 
média de países semelhantes economica
mente, como Argentina e México. "O Brasil 
é ruim e não evolui", resume. 

A base da palestra do especia
lista, que t a m b é m tem mestra

do em Sociologia pela Faculdade 
Latino-americana de Ciências Sociais 
(FLACSO), de Santiago do Chile, 
e é Ph.D. em Ciência Política pela 
Universidade da Califórnia, foi uma 
pesquisa realizada pelo IETS, que, em
bora ele a considere sem valor estatístico, 
pode dar uma ideia da visão de dirigentes 
escolares em relação aos instrumentos de 
avaliação e sua aplicabilidade na gestão 
da instituição. Embora tenha sido conta
tado um volume representativo de insti
tuições, as respostas obtidas para a elabo
ração do estudo foram de 508 escolas de 
ensino fundamental e 78 escolas de nível 
superior (veja mais sobre a pesquisa no qua
dro ao final desta entrevista). 

Prof issão Mestre: O senhor comen

tou, durante a palestra, a d i f e r e n ç a 

entre ranking e ratings e a necessi

dade de uma c o n f i g u r a ç ã o de medi

ç ã o que considere ambos. O que is

so quer dizer? 

Simon Schwartzman: Isso signifi
ca que não basta dizer que essa escola é 
melhor do que aquela, que essa alcançou 
a posição 10 e outra a posição 25 se eu 
não tenho um parâmetro para avaliar o 
que é aceitável. No caso do ensino fun
damental, o Todos pela Educação esta
beleceu uma média aceitável que os alu
nos devem alcançar na Prova Brasil para 
que a escola seja considerada minima

mente eficiente. A pontuação é de 200 
pontos para alunos da 4a série e de 300 
pontos para alunos da oitava. No entan
to, os dados do Inep (Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira) sobre a Prova Brasil de 
Português de 2007 revelaram que as es
colas brasileiras não alcançaram es
tas médias. Na cômputo geral, os estu
dantes de 4a série tiveram média de 171 
pontos e apenas as escolas federais supe
raram os 200 pontos; chegaram a uma 
média de 215. Entre os alunos da 8a sé
rie, o resultado foi pior: a média foi de 
227 pontos e nem as escolas federais al
cançaram os 300 pontos, ficaram com 
290. Isto mostra que o ranking não basta, 
é preciso haver um rating que estabeleça 
um m í n i m o de qualidade aceitável. 

P r o f i s s ã o Mestre: E n t ã o , o se

nhor defende que se e s t a b e l e ç a 

um p a r â m e t r o de conhecimento 

m í n i m o em cada s é r i e ? 

Schwartzman: Exatamente. Eu te
nho que estabelecer um rating e saber o 
que ele significa. Ou seja, saber que 200 
pontos na 4a série refere-se a saber ler e 
escrever e fazer as operações matemát i 
cas básicas e que 300 pontos na 8a série 
corresponde a ler e escrever com maior 
complexidade, fazer operações mate
máticas mais elaboradas, etc. 

P r o f i s s ã o Mestre: E como tem sido 

este tipo de a v a l i a ç ã o se comparar

mos as escolas p ú b l i c a s e privadas? 

As particulares s ã o melhores? 

Schwartzman: Não. O Pisa mostra 
que as escolas particulares brasileiras 
não são tão boas assim e estão abaixo 
do nível médio das escolas europeias. 
Essa a rgumentação de que a escola pri
vada é de elite não é verdadeira, embo-



ra saibamos que o setor público sofre 
mais complicações. Uma vantagem da 
escola privada, por exemplo, é que ela 
pode selecionar alunos e professores. A 
mensalidade é uma forma de delimi
tar o ingresso a alunos oriundos de fa
mílias, em geral, mais educadas, o que 
facilita sua aprendizagem. No que tan
ge ao professor, a escola particular pode 
pagar melhor e decidir se quer manter 
aquele profissional ou não. Se der al
gum problema, ela pode mandar o pro
fessor embora. Por outro lado, no setor 
público, não há esta seleção de alunos 
e os docentes, uma vez admitidos via 
concursos, não podem ser demitidos. 

P r o f i s s ã o Mestre: A pesquisa do 

IETS revela, ainda, que a maioria 

dos dirigentes de escolas de ensino 

fundamental vê as a v a l i a ç õ e s como 

boas para mensurar os problemas. 

No entanto ainda existem estudan

tes que saem da escola sem saber 

ler e escrever. A que se deve isso? 

Schwartzman: A conclusão é de que 
as avaliações servem para identificar 
os problemas da escola e deveriam ser 
um instrumento de melhoria, mas fal
ta um elo para transformar essas infor
mações em estratégia pedagógica. No 
caso da provinha Brasil, por exemplo, 
os educadores precisam se perguntar 
o que fazer com o garoto que não sa
be ler e encontrar as soluções. As me
didas possíveis vão desde capacitação 
de professores a melhorias no curr ícu
lo, a lém de aulas de reforço para alu
nos mais fracos e envolvimento das fa
míl ias , entre outras. Tudo isso requer 
t a m b é m políticas públicas eficazes. 

P r o f i s s ã o Mestre: Nesse sentido, 

as a v a l i a ç õ e s servem para elabo

rar um c u r r í c u l o adequado? 

Schwartzman: Sim, deveria ajudar. 
Aliás, uma questão muito complicada 
no Brasil é o curr ículo das escolas. Há 
muita permissividade e diferenças, in 
clusive, em relação à sequência do que 
deve ser ensinado em cada faixa etá
ria. Às vezes, de uma escola para outra 
na mesma região há modelos diferen
tes e se o aluno é transferido, o profes
sor nem sabe em que ponto da matér ia 
ele parou. O ideal seria haver um pa-



râmetro básico para todas as disciplinas: 
Línguas, Matemática, Ciências Naturais, 
etc. No caso da língua, inclusive, é fun
damental que se propague a norma cul
ta em todas as regiões do país. Em alguns 
casos, haverá mais dificuldade de assimi
lação, mas não importa, esse objetivo pre
cisa ser alcançado para que todos os es
tudantes possam participar da sociedade 
com o mesmo grau de capacidade. 

Profissão Mestre: E o que fazer com 

os jovens que saem da escola com 

um nível muito abaixo do m í n i m o ? 

Para o senhor, a política de aprova

ç ã o automát ica tem influência nes

te contexto? 

Schwartzman: Há muita polêmica 
em relação à aprovação ou reprovação. 
Alguns Estados, como o Rio de Janeiro, 
voltaram a reprovar. É discutível por
que pedagogicamente reprovar o aluno 
não é bom. Ele se sente desestimulado, 
acaba perdendo o interesse pelo estudo 
e evadindo-se da escola. Sou a favor de 
que o aluno permaneça com outros do 
seu grupo de idade. No entanto é preci
so que haja um acompanhamento cons
tante desse estudante para verificar se 
ele está aprendendo. Não reprovar não 
significa abandonar o estudante à sua 
própria sorte. Creio que houve uma in
terpretação desastrosa a respeito da 
aprovação automática e o resultado fo
ram alunos chegando ao final do ensi
no fundamental como analfabetos fun
cionais: aqueles que sabem ler, mas não 
compreendem o que leram. 

Profissão Mestre: Independente de 

ratings e rankings, o que o senhor 

considera essencial no currículo de 

ensino fundamental? 

Schwartzman: Os essenciais são 
Línguas e Matemática. E mais Línguas 
porque sem ler bem, o estudante não en
tra na internet, não lê um livro, não de
senvolve outras competências. O resto é 
secundário. Essa ideia de imposição de 
aulas de Sociologia ou Filosofia nas esco
las, por exemplo, é uma bobagem e acaba 
por tirar tempo de ensinar o que é funda
mental para os alunos. 

Profissão Mestre: A l é m do currículo, 

em que mais as aval iações podem 

ajudar a escola a desenvolver seus 

padrões de ensino? 

Schwartzman: A avaliação pode trazer 
muitas informações e benefícios aos vá
rios entes envolvidos com a instituição 
educacional. A escola pode verificar quais 
são os problemas que enfrenta e procurar 
resolvê-los e os pais podem saber que a 
qualidade está aquém do desejado e lutar 
por melhoria ou evitar colocar seus filhos 
naquela escola. Nos Estados Unidos há 
um exemplo interessante: lá há espécie 
de conselho de pais que pode decidir se 
quer colocar os filhos em uma determi
nada escola pública ou não. Se n inguém 
quiser colocar os filhos naquela escola - e 
isso pressupõe que haja má qualidade - o 
governo fecha a instituição. 

Profissão Mestre: O senhor comen

tou que as escolas de nível superior, 

mesmo quando n ã o atingem um ní

vel m é d i o nas aval iações, n ã o de

vem ser fechadas. Por que isso e o 

que muda quando se refere ao ensi

no fundamental? 

Schwartzman: A diferença é que as es
colas de nível superior podem ter funções 
e objetivos diferentes. Algumas podem 
se propor a formar especialistas e outras 
a fornecer uma visão mais genérica, que 
também será útil para o estudante, em
bora não seja suficiente para torná-lo um 
especialista. Nestes casos, o fundamen
tal é que essa diferença esteja clara para a 
pessoa que ingressa no curso, de forma a 
evitar frustrações. No caso do ensino fun
damental, entretanto, não pode haver ob
jetivos diferentes, porque sua função é de 
atender a um padrão de qualidade único. 
O estudante que entra no ensino funda
mental tem que sair, no mínimo, saben
do ler e escrever bem e fazendo operações 
matemáticas. 

Text Box
Fonte: Gestão Educacional, Curitiba, ano 5, n. 60, p. 8-10, maio 2010.




