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Muitas foram as discussões travadas entre MEC,
iniciativa privada, doutores, professores e autoridades
do setor educacional brasileiro. No entanto, de uma
maneira geral, o que parece ser mesmo consenso entre
eles é que o Brasil ainda precisa de muito trabalho,
dedicação e mais esforços do governo federal para
que as metas sejam efetivamente atingidas

Criado em 2007 pelo MEC e o Inep, o Ideb tem por
objetivo demonstrar a eficácia de dois importantes
conceitos de qualidade da educação: a taxa de rendimento escolar (aprovação) e a média de desempenho
dos estudantes brasileiros em exames padronizados
aplicados pelo Inep. Para o cálculo desse indicador,
são usados os índices de aprovação obtidos no Censo
Escolar, realizado pelo Inep anualmente, e as médias
de desempenho no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), para as unidades da federação, e
na Prova Brasil, para os municípios.
Para o MEC, mais do que um indicador estatístico, o Ideb nasceu como um condutor de políticas
públicas pela melhoria da qualidade da educação,
tanto no âmbito nacional, como nos estados, mu-
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onge de ser motivo para comemorações, os resultados
positivos do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
(Ideb) 2009, apresentados pelo
Ministério da Educação (MEC) no
último mês de julho, demonstraram real esforço dos educadores
e da sociedade diante de algumas das metas estabelecidas,
relativas a aumento das notas e
das taxas de aprovação. Mas estudiosos garantem que é possív e l melhorar essa situação com
mudanças profundas nos métodos de ensino, de gestão das escolas e de formação e apoio aos
professores.
Os números do MEC apontam que
a grande maioria das metas apresentadas para 2009 foram atingidas. Na primeira fase do Ensino
Fundamental, o Ideb passou de
4,2 para 4,6. Nos anos finais desse segmento, as notas, em relação a 2007, evoluíram de 3,8

para 4,0, novamente superando
a meta bienal. No Ensino Médio,
a evolução foi um pouco menor,
cresceu de 3,5 para 3,6.
No cômputo geral (cuja escala
vai de zero a 10), a média não
passou dos 3,8. No entanto, 178
escolas, ou apenas 0,3% do total da amostra, aparecem com a
média 6,0 - nota média, preconizada pela Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE), que sinaliza
a boa qualidade de ensino nos
países mais desenvolvidos.
Em termos de municípios, somente 0,09%, ou cinco entre os
5.498 que participaram da estatística, atingiram a nota 6,0 nos
anos finais do Ensino Fundamental em escolas públicas. A situação melhora um pouco nos anos
iniciais: 405 dos 5.467 municípios
avaliados, ou 7,4% do total, já
atingiram essa meta.

"Isso significa que tem sido possível melhorar em um dos componentes do Ideb, que é a reprovação escolar, e também no
desempenho de parte dos alunos
da 4 série. No entanto, não está
havendo, praticamente, nenhuma melhora no desempenho dos
alunos da 8 série e do Ensino
Médio", avalia Simon Schartzman, especialista em educação
brasileira.
a
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"Apesar das melhoras ocorridas
na 4 série, ainda estamos longe
de chegar ao mínimo considerado indispensável para este nível,
tal como estabelecido nas metas do Todos pela Educação, que
seria, para a 4 série, em língua
portuguesa, 70% de um escore
acima de 200 (o que equivale a
uma média de 225 pontos). Só
63 das 5.500 redes municipais
de educação no Brasil estão neste nível", reitera Schartzman,
que também é ex-presidente do
a
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nicípios e escolas. "Ampliam-se as possibilidades
de mobilização da sociedade em favor da educação, uma vez que o índice é comparável nacionalmente e expressa, em valores, os resultados mais
importantes da educação, que são aprendizagem
e fluxo", afirma Joaquim José Soares Neto, presidente do Inep.

lândia, Coreia do Sul, Japão, Uruguai, Brasil e
México. As metas intermediárias para o Ideb,
em todas as esferas, são calculadas pelo Inep no
âmbito do programa de metas fixadas pelo Compromisso Todos pela Educação, eixo do Plano de
Desenvolvimento da Educação, do MEC, que trata do ensino básico.

As metas são bienais, medidas a cada dois anos,
e servem para traçar a evolução dos índices da
educação no Brasil, de forma a atingir os patamares médios dos países da Organização para
a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico
(OCDE) que participam do Programa Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa). Entre eles,
Alemanha, Rússia, Canadá, Estados Unidos, Fin-

A definição de um Ideb nacional igual a 6,0 teve,
novamente, como referência a qualidade dos sistemas em países da OCDE. Essa comparação internacional só foi possível graças a uma técnica de
compatibilização entre a distribuição das proficiências observadas no Pisa e no Saeb.
**Fonte: Inep

IBGE, mestre em Sociologia e PhD em Ciência Política pela Berkeley, na Califórnia. Mas não basta ter
metas. O especialista ressalta que é necessário ter
instrumentos adequados para atingi-las.
No entanto, o Ministério da Educação informa que
já ocorreram diversas mudanças em muitas das
escolas municipais, desde a divulgação do último
Índice. Municípios e redes que ficaram abaixo da
média foram considerados prioritários, e consultores foram, in loco, diagnosticar a situação.
Segundo informações do MEC, os consultores auferiram que, muitas vezes, os problemas eram,
além de falta de recursos, inabilidade em elaborar
os projetos para a captação desses recursos junto
ao governo federal e dúvidas básicas na aplicação
da verba em áreas prioritárias. Além de ajudar a
resolver esses problemas, os consultores também
desenvolveram capacitação de professores e de
conselhos escolares, como parte do Plano de Ações
Articuladas, uma iniciativa do governo. Segundo
dados do MEC, mais de 1.200 municípios considerados prioritários após o primeiro Ideb, em 2005, e
mais de 1.800 em 2007, solicitaram o apoio desses
consultores. Desses primeiros 1.200 municípios,
muitos já conseguiram melhorar suas colocações
no resultado de 2009.
Entre os que sinalizaram como " e x c e l e n t e s " os
resultados positivos do Ideb 2009, como Reynaldo
Fernandes, professor da Universidade de São Paulo (USP) e ex-presidente do Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(Inep), e os que consideraram "trágicos", como o
ex-ministro Cristovam Buarque, a opinião do ministro da Educação, Fernando Haddad, foi simplesmente "previsível".
Segundo ele, em entrevista coletiva para a divulgação dos resultados, "a educação básica vinha de
um período de recessão e, quando você começa a
melhorar, essa melhora se dá por ondas; uma onda
que vai se propagando ao longo do c i c l o " . Na avaliação de Haddad, se esse crescimento nos anos i n i ciais se mantiver (0,8 nos últimos quatro anos), o
Brasil poderá comemorar o alcance das metas (média 6,0) cinco anos antes do estabelecido (2022).
Realista ou otimista, essa expectativa de "bater as
metas" antes do tempo determinado é questiona-

vel até mesmo para os prefeitos e secretários de
educação dos municípios que aderiram ao Programa de Desenvolvimento da Educação (PDE) quando
lançado pelo ministro Haddad.
Na ocasião, a grande maioria dos municípios aceitou as metas estabelecidas. Alguns, no entanto, sabiam que levariam muito tempo para melhorarem
seus índices, o que aconteceria em médio e longo
prazo, à medida que a rede estivesse organizada,
com a cooperação de todos.
Mas Cláudio Moura Castro, estudioso na área de
educação, articulista da revista Veja e PhD em
Economia, ressalta: "O crescimento do Ideb não é
como o de uma árvore, programado no seu DNA. Se
fosse assim, seria questão de adivinhar ou estimar
o que estaria escondido na sua programação genét i c a " . Ele acredita que a qualidade da educação
varia em função do que a sociedade resolve fazer
com ela. "Se for levada mais a sério, 6,0 é pouco.
Se vem uma crise, e a educação passa para o décimo plano, 6,0 é impossível. A julgar pela presença
de escolas em lugares relativamente pobres e que
têm Idebs altos, a meta não é impossível. Mas daí
a querer precisão em predições profundamente i n fluenciadas pelo que vai acontecendo com a sociedade vai uma grande distância", analisa.

Já existe consenso entre vários
especialistas da área sobre o que
deve ser feito para melhorar a
qualidade da educação no Brasil.
O ex-ministro Cristovam Buarque,
por exemplo, é um incansável relator de medidas que, segundo
ele, seriam o caminho para uma
"revolução" no ensino brasileiro. "Essa revolução significa ter
o professor ganhando bem, desde
que bastante dedicado e preparado, escolas bem equipadas e de
horário integral. Isso não se pode
fazer de um dia para o outro.
Nem há professores disponíveis. O
caminho é fazer o salto em um ou
dois anos, por cidade", explica.
Ele acredita que o Brasil vai levar 20 anos para dar o salto, mas
em cidades de pequeno e médio
porte, sobretudo, é possível fazer
isso em dois anos.
Em sua proposta, o senador sugere a criação da carreira nacional

do magistério. Cem mil professores seriam contratados e se concentrariam em 250 municípios de
porte médio, os quais têm, em
média, 10 mil escolas. Nessas,
seriam matriculados três milhões
de alunos. No ano seguinte, mais
100 mil professores, mais 250
municípios, mais três milhões de
crianças. "O resto do país continuaria crescendo nessa lentidão
que vemos, mas essas cidades
dariam o salto e, daqui a 20 anos,
isso chegaria a todo o Brasil", soluciona Buarque.
Para Schartzman, a lista de temas
e interfaces para essa melhoria
gradual, e eficiente, é ainda maior.
Ele elenca algumas: proporcionar
educação pré-escolar de qualidade, sobretudo para crianças de
famílias de renda mais baixa (as
classes média e alta fazem isso
por sua conta); adotar sistemas
estruturados de alfabetização,

baseados no método fônico; definir, com clareza, o conteúdo que
as crianças devem aprender em
cada período; capacitar os professores para transmitirem esses
conteúdos; desenvolver materiais
didáticos adequados para os professores; avaliar permanentemente o cumprimento das metas de
estudo, externamente; escolher
diretores escolares que tenham
experiência anterior como bons
professores, e eliminar indicações
políticas; dar aos diretores escolares autonomia para buscar ou
afastar professores que não mostrem bom desempenho, dedicação e assiduidade; criar sistemas
de recompensas e incentivos para
as escolas, diretores e professores
que consigam bons resultados.
No nível médio, ele acredita que
é preciso: simplificar os programas sobrecarregados que hoje
existem; ampliar o recrutamento

de professores; criar alternativas de formação
(geral, técnica, tecnológica) para estudantes de
diferentes interesses e condições; eliminar as
escolas de dois ou três turnos, generalizando o
regime de dedicação completa (pelo menos seis
horas por dia); e oferecer condições de trabalho
e remuneração adequada para fazer do ensino
uma profissão atraente para jovens talentos.
"Fazer tudo isso não é fácil, requer dinheiro, esforço e aprendizado contínuo por parte de autoridades educacionais, professores, etc. Algumas
dessas ações estão sendo feitas em algumas partes, mas praticamente ninguém está fazendo o
conjunto que seria necessário", enfatiza.
Para Ryon Braga, especialista em gestão educacional e presidente da Hoper Educação, os elementos apontados por Schartzman só serão colocados em prática, de forma mais abrangente, se
houver gestão. "Atualmente, é o elemento mais
escasso na educação pública brasileira. Tanto a
gestão como a cultura da gestão estão em falta
em todos os níveis, desde a sala de aula, para
acompanhar o que e como o professor ensina,
passando pela direção das escolas, com forte
viés político e pouco administrativo, chegando
até a condução das políticas governamentais,
que são razoáveis na concepção, mas falhas na
execução".
Todas essas medidas, no entanto, estudadas e
projetadas para elevar os índices da educação
básica brasileira, não serão suficientes se a sociedade continuar entendendo que a educação
que se tem atualmente no Brasil é de nível satisfatório. "No momento, 70% dos pais acham
que ela é boa. Como esperar cobranças sérias de
qualidade, se os maiores interessados estão contentes? Em segundo lugar, é preciso tratar a sala
de aula e os métodos de ensino como na ciência
convencional. Funciona esse método? O que diz
a pesquisa? Discutir o que falaram os autores defuntos e o que prescreve a ideologia não leva a
parte alguma", salienta Moura Castro. "Definir
metas ambiciosas para 2022, por exemplo, sem
especificar os meios e procedimentos correspondentes para se chegar lá, me parece o que se
chama em inglês de wishful thinking", finaliza
Schartzman.
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