
s números da educação básica 
brasileira surpreendem. O total 
de jovens e crianças que está ho

je nas salas de aula é maior do que a po
pulação de qualquer um dos países da 
América Latina. São 52.580.482 alunos, 
desde a creche até o ensino médio, em 
197 m i l escolas. A Finlândia, que costu
ma ser citada como re
ferência em estudos e 
avaliações internacio
nais, tem um sistema 
de ensino 50 vezes me
nor do que o brasileiro. 

Se na quantidade as 
estatísticas impressio
nam, quando o assun
to é qualidade os resul
tados chamam atenção 
pelo baixo desempenho. 
A taxa de analfabetis
mo no Brasil é a maior da América Latina: 
9,7%, contra 1,5% no Chile e 2,2% no 
Uruguai. Em avaliações internacionais, co
mo o Programa Internacional de Avaliação 
de Alunos (PISA), os estudantes brasileiros 
costumam ter notas inferiores às de alunos 
da maioria dos países. 'A partir do momen
to em que ingressamos no PISA, tivemos 

uma noção melhor de como andava a qua
lidade da educação no Brasil. E os números 
foram bastante alarmantes, uma vez que 
ficamos nas últimas colocações em todas as 
edições recentes. Isso significava que havia 
uma necessidade urgente de melhorar, até 
então as pessoas achavam que a educação 
era boa", aponta Naércio Menezes Filho, 

professor do Centro 
de Políticas Públicas 
do Insper Instituto de 
Ensino e Pesquisa. 

Em 2006, úl t ima 
edição da prova, es
tudantes de 57 paí
ses foram avaliados 
em Matemática. O 
Brasil ficou em 54° lu
gar, à frente apenas da 
Tunísia, do Catar e do 
Quirziquistão. O de

sempenho em leitura t ambém não foi 
bom: entre os 56 países avaliados, os 
alunos brasileiros conseguiram a 49 a 

posição. Em Ciências, ficou em 52° lu
gar entre os 57. O Brasil participa do 
Pisa desde o ano 2000 e os resultados re
ferentes a 2009 estão previstos para de
zembro (até o fechamento desta edição 

da Profissão Mestre, os dados ainda não ti
nham sido revelados). 

A diretora-executiva do Movimento 
Todos Pela Educação, Priscila Cruz, expli
ca que esse desempenho ruim tem relação 
com os problemas de fluxo e aprendizado 
dos estudantes brasileiros, já que o PISA 
avalia alunos de 15 anos em conteúdos do 
ensino médio. "Quando você faz esse cor
te etário, no Brasil, você tem meninos que 
não estão no final do ensino médio, mas 
no fundamental ainda. Nos países em que 
a repetência é menor e o fluxo melhor é 
que o PISA avalia de fato o que o estudante 
aprendeu no ensino médio", explica. 

O Todos Pela Educação acompanha 
cinco metas para melhoria da educação 
brasileira, uma delas é que todo o aluno 
tenha o aprendizado adequado para ca
da série. Os números mostram que me
nos de 30% dos alunos do 5° ano do ensi
no fundamental aprendeu o que deveria 
para essa etapa, tanto em Português co
mo em Matemática. Entre os estudan
tes do úl t imo ano do fundamental, a 
situação é ainda pior: apenas 20,5% e 
14,3% têm o aprendizado adequado em 
Português e Matemática, respectiva
mente. No ensino médio, os percentuais 
t ambém são baixos, sendo menores do 
que 10% em Matemática. 

Diante desse quadro, não são uma 
surpresa os resultados ruins nos exa
mes internacionais. "O direito da crian
ça e do jovem é de estar na escola, mas 
t ambém de aprender. Ele precisa ter si
do alfabetizado até os 8 anos para apren
der o que precisa em cada série", alerta 
Priscila. Apesar dos números, a diretora-
-executiva acredita que os resultados do 
Pisa em 2009 podem ser melhores. "A ex
pectativa é essa. Pelas informações extra-
oficiais que já ouvimos, o Brasil melho
rou", adianta. 

Na avaliação dela, as políticas educa
cionais dos últimos 16 anos permitiram ao 
País dar passos importantes na melhoria 
da educação, mas agora é preciso "ganhar 



mais velocidade" e não retroceder em al
gumas áreas, como a avaliação. " E m um 
curto tempo, o Brasil avançou tremenda
mente nas avaliações. Agora é preciso fa
zer com que elas deem um retorno para a 
escola, que elas entendam aqueles núme
ros para fazer o que for possível para avan
çar. Com expectativas de aprendizagem 
para cada série, todo mundo pode saber 
qual é o seu direito", defende. 

De olho nos vizinhos 
Se é injusto comparar o desempenho de 
alunos brasileiros com o de países euro
peus, como a Finlândia ou a Alemanha, 
os números da América Latina t ambém 
não colocam o Brasil no topo. O País tem 
o maior sistema de ensino da região. Se 
já conseguiu incluir na escola os alunos 
que estão na faixa etária de escolaridade 
obrigatória (6 a 14 anos), ainda falta cui
dar melhor das duas pontas: a pré-escola 
e o ensino médio. 

A taxa de abandono do ensino mé
dio dos jovens brasileiros é a maior entre 
os países do Mercosul: 10%. Nessa mes
ma etapa, Chile, Venezuela e Paraguai 
t êm índices inferiores a 3%. Argentina 
e Uruguai t ambém apresentam altos ín
dices de evasão, em torno de 7%. Já no 
ensino fundamental, os percentuais são 
mais parecidos, variando entre 1% e 3%. 
Ainda assim, é no Brasil que os estudan
tes mais abandonam a escola nessa eta
pa: 3,2%. Os dados são de 2007 e foram 
divulgados pela Síntese dos Indicadores 
Sociais, do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). 

O estudo também analisa as taxas de 
reprovação, que no ensino médio são mais 
altas no Uruguai (20%) e na Argentina 
(18,8%). No Brasil, o índice de reprovação 
nessa etapa é de 13%, contra 6,3% no Chile, 
que tem o menor percentual. No ensino 
fundamental, são as crianças do Brasil 
que mais reprovam: 11%. "É claro que não 
somos o pior país da América Latina em 
educação, mas em termos de qualidade o 
nosso desempenho não é bom. Quem tem 
a melhor qualidade de educação é Cuba", 
avalia Naércio. 

Na opinião de Priscila, a comparação 
com países da mesma região, com cul
turas, sistemas políticos e história seme
lhantes, permitiria que o Brasil aprovei
tasse algumas experiências que deram 

certo nos outros sistemas de ensino la
tino-americanos. Um deles é o Chile. "É 
impossível seguir receitas, mas o Chile 
tem bons exemplos, apesar de ter uma 
população bem menor. Ele teve um cres
cimento muito maior em termos de 
aprendizagem do que o Brasil. Chama a 
atenção uma política já antiga que eles 
têm que é o foco nos piores. A cada ano, 
eles investem tremendamente nas 10% 
piores escolas, a partir do desempenho 
nas avaliações. No ano seguinte, es
sas sobem e outras vão para o final do 
ranking", explica Priscila. A ajuda não é 
só financeira, mas t ambém técnica e de 
formação de professores. "Para diminuir 
as desigualdades, você tem que apoiar os 
que estão em situação mais vulnerável. 
No Chile, a educação é primordialmen
te uma política compensatória", avalia. 

Para o coordenador de Educação da 
Unesco no Brasil, Paolo Fontani, os esfor
ços que o Brasil fez nos últimos anos de
ram resultados bastante positivos. Entre 
eles, a criação do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) e o próprio Bolsa Família, que 
aumentou a participação de crianças e jo
vens na escola. "O problema agora não é 
tanto de acesso, mas de resultados. O im
portante é que o Brasil fez um esforço 
muito grande no sentido de implementar 
políticas públicas que dão a direção certa 
para o desenvolvimento de uma educação 
de oportunidades", compara. 

Investimento 
Outro comparativo importante são 
os números sobre investimento. Uma 
das principais medidas para fazer es
sa avaliação é o quanto um país inves
te em educação em comparação ao seu 

Produto Interno Bruto (PIB). Os dados 
mais recentes do Ministério da Educação 
(MEC), de 2007, mostram que o gas
to público na área é de cerca de 4,8%. A 
expectativa é que chegue a 5% em 2010, 
até que se atinja 6%, percentual que é re-



comendado pela Unesco. Esse é o pa
tamar de investimento em países com 
bons resultados em avaliações inter
nacionais, entre eles os que fazem par
te da Organização para Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE). 
O relatório Education at a Glance, que é 
lançado anualmente pela organização, 
apontou que, entre 2000 e 2007, o Brasil 
foi um dos países que mais aumentou 
seus investimentos na área: 66%, consi
derando todos os níveis. Percentual bem 
acima da média dos países da OCDE, 
que foi de 26%. Mas Fontani chama a 
atenção para um detalhe: há grande dis
crepância entre os valores que são gastos 
por ano com cada aluno. 

Na educação primária, em 2007, um 
aluno dos países do OCDE custou, em 
média, US$ 6.741 - três vezes mais do que 
foi investido em um aluno brasileiro (US$ 
1.862). Na educação secundária, foram 
US$ 8.267 por aluno, contra US$ 1.750 
no Brasil. Para Naércio Menezes Filho, o 
problema não é só de quantidade, mas de 
distribuição. " U m gasto de R$ 2 m i l a R$ 
3 m i l por ano no ensino fundamental é 
pouco, se você pensar que em escolas pri
vadas uma mensalidade chega a mais de 
R$ 1 mi l . Mas tem outra questão: o go
verno gasta muito com o ensino superior, 
sendo que muitos alunos de universida
des públicas teriam condições de pagar 
uma faculdade particular. O gasto como 
um todo não é tão baixo, mas você tem 
contradições", avalia. 

Dados do M E C mostram que, em 
2008, o investimento por aluno do ensi
no superior foi de R$ 14.763 ao ano: 5,6 
vezes maior do que é gasto com um estu
dante da educação básica. A boa notícia é 
que esse desequilíbrio está diminuindo, 
já que em 2000 a relação era de 11 para 1. 

Quanto vale o professor 
O valor que cada país dá aos seus pro
fessores é bastante variado. O relatório 

Education at a Glance aponta que os salá
rios dos professores no mundo aumenta
ram entre 1996 e 2008, mas ainda assim 
eles recebem menos do que outros indi
víduos com habilitação semelhante na 
maioria dos países. A remuneração de 
educadores mais experientes, com pelo 
menos 15 anos de sala de aula, pode va
riar de US$ 16 m i l ao ano, na Hungria, 
até US$ 98 mi l , em Luxemburgo. O estu
do não traz informações sobre o Brasil. 
Mas os dados do M E C mostram que, em 
2008, a média salarial do professor no 
Brasil foi de R$ 1.527 por mês. 

As condições de trabalho em sala de 
aula t ambém são bem diferentes aqui 
em comparação aos países da OCDE. O 
tamanho médio das turmas no ensino 
fundamental é de 21 alunos, apesar de 
haver grande variação. No Brasil, segun
do o relatório, são aproximadamente 25 
alunos por sala na mesma etapa, poden
do chegar a 30 no ensino médio. Mas o 
relatório aponta que essa média mun
dial vem diminuindo nos últimos anos, 
bem como a relação aluno/professor. 

No ensino fundamental, a média de 
estudantes por docente entre os países da 
OCDE é de 16, mas com grande variação. 
Enquanto China e Coréia têm, em mé
dia, 24 alunos por professor, na Polônia, 
Hungria, Itália e Noruega, a média é de 
11.O Brasil está entre os países com mais 
desequilíbrio nessa relação: são 25 alunos 
por professor. 

Diante desses dados, não é estranho 
que sejam também os educadores brasilei
ros que gastam menos tempo das aulas com 
ensino e aprendizagem: 70% do tempo. O 
restante é perdido com ações para minimi
zar a indisciplina dos alunos e atividades 
administrativas. A Pesquisa Internacional 
sobre Ensino e Aprendizagem (Tallis), tam
bém da OCDE, aponta que 50% dos docen
tes dos países da OCDE gastam mais de 
80% do tempo com atividades de ensino -
situação melhor que a do Brasil. 

Para a diretora-executiva do 
Movimento Todos Pela Educação , o 
importante é que toda a sociedade 
se conscientize do direito à aprendi
zagem. E la acredita que esse movi
mento é cada vez maior. "A inda te
mos a fazer um bom trabalho com as 
famí l ias mais pobres, porque na v i 
da tudo é relativo. Geralmente, o pai 
n ã o passou pela escola ou frequen
tou e rapidamente largou. En tão , pa
ra essas famí l ias , ter o f i lho na escola 
com merenda, uniforme, transpor
te e computador significa que a edu
cação está ó t i m a . Esse pensamento é 
um vi lão. Precisamos sempre valori
zar a escola públ ica , mas lembrar que 
ela pode melhorar muito mais", de
fende Pr isci la . 

Text Box
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