
m um país com grande his
tórico de problemas sociais 
e econômicos, um setor que 
sempre teve grande destaque 

é o da educação. O ensino cubano é 
conhecido mundialmente por sua ex
celência. A educação no país é gra
tuita e obrigatória e sempre foi uma 
das prioridades do governo. "A edu
cação foi e ainda é um dos pilares da 
Revolução Cubana. Quando estive lá, 
em 2007, me surpreendi ao verificar 
que existem escolas em quase todos 
os quarteirões da cidade de Havana, 
além de muitas bibliotecas abertas e 
disponíveis para o acesso do estudan
te", conta a professora de História e 
doutoranda pela Universidade Federal 
do Paraná (UFPR), em Educação 

Histórica, Rita de Cássia Pacheco dos 
Santos. 

Segundo dados do Centro Latino-
Americano de Desenvolvimento (Clade), 
Cuba tem a menor taxa de analfabe
tismo da região: 0,2%. Os bons resul
tados são comprovados por diversas 
pesquisas e estudos. De acordo com 
o Laboratório Latino-Americano de 
Avaliação da Qualidade da Educação 
(LLECE), coordenado pela Organização 
das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura (Unesco), mais de 
50% dos alunos cubanos conseguem 
resolver problemas complexos de ma
temática, contra 10% dos brasileiros e 
15% dos chilenos. 

Em visita ao Brasil, no final do 
ano passado, para participar de pa

lestras no Instituto Federal do Paraná 
(IFPR), em Curitiba (PR), o diretor de 
Universalização do Ensino Superior 
de Cuba, professor Dimas Hernandez 
Gutiérrez, conversou com a Profissão 
Mestre e contou um pouco mais sobre 
como funciona o sistema educacional 
cubano. 

Gestão Educacional: O sistema de 
educação de Cuba alcança 100% 
das crianças. Como foi possível 
chegar a esse alcance? 
Dimas Hernandez Gutiérrez: A 
educação sempre foi uma prioridade 
para Fidel (Fidel Castro, que gover
nou o país de 1959 até 2008). É uma 
questão de vontade política, de recur
sos financeiros e humanos. Em Cuba, 
nosso objetivo é que todas as crian
ças, inclusive as que moram nas ci
dades menores e no campo, tenham 
a mesma qualidade de educação. 
Sempre investimos muito na criação 
e na qualidade nas escolas do cam
po. Os alunos vão a escolas que ficam 
perto de suas casas. Buscamos uma 
igualdade, mesmo em meio à diver
sidade. Todos têm o mesmo unifor
me, os professores passam pelos mes
mos treinamentos e todos recebem o 
mesmo material escolar. É o governo 
quem estabelece o que será ensinado 
e também quando deve ser ministra
do determinado conteúdo. O currícu
lo é padronizado e os professores têm 
que segui-lo. Outro aspecto é que os 
nossos professores também são cons
tantemente avaliados em sala de au
la e isso contribui para o sucesso do 
nosso sistema. Essa padronização e 
esse controle asseguram a educação 
para todos. Uma frase de José Martí 
(mártir da independência de Cuba 
em relação à Espanha), que expli
ca bem a nossa educação, é a que diz 
que "ser culto é o único modo de ser 
livre". 

Gestão Educacional: Como funcio
nam os programas que atendem 
crianças com necessidades espe
ciais e aquelas que estão doentes? 
Gutiérrez: Temos professores "ambu
lantes", que vão até os hospitais para 
lecionar aos alunos enfermos, e temos 



escolas especiais. Nenhuma criança 
fica de fora, e isso é fiscalizado. Se a 
criança está faltando, vamos até a sua 
casa para investigar o que está acon
tecendo, conversar com a família. A 
educação é tratada de maneira bas
tante rigorosa. 

Gestão Educacional: Com que ida
de os alunos começam a estudar 
na escola? 
Gutiérrez: Para as crianças de 0 a 
5 anos, existem os "Ciclos Infantis" 
(uma espécie de creche), quando as 
primeiras lições educacionais já são 
transmitidas. As outras crianças, 
que não frequentam esses ciclos, de
vem começar suas lições em casa, 
com o programa "Educação para a 
vida", que inclui também a partici
pação dos pais em reuniões. Nesse 
caso, são dadas lições em casa, pelos 
próprios pais, como as primeiras co
res, ensinam-se as primeiras letras, 
são feitos jogos, exercícios de dicção, 
etc. 

Gestão Educacional: Então, com 
qual idade começa o ensino obri
gatório nas escolas de Cuba? 
Gutiérrez: Com 6 anos, a criança de
ve passar a frequentar o primeiro ano, 
e o ensino é obrigatório até o 9o ano. 
Do primeiro ao quarto ano, os alu
nos devem ter a mesma professora. 
Experiências demonstraram que esse 
professor é mais capaz, tem mais con
dições de lidar com as crianças peque
nas, pois cria mais intimidade. Além 
disso, para o professor, é menos can
sativo, e eles ficam menos entediados 
com o conteúdo, pois isso muda a ca
da ano. Desde 2004, estipulamos o 
máximo de 20 alunos por classe. 
No 5o e no 6o período, os alunos pas
sam a ter uma professora para cada 
disciplina. Os temas abordados pas
sam a ser mais aprofundados, os alu
nos têm aulas de História de Cuba, 
Moral e Cívica, etc. 

Gestão Educacional: Em relação 
à infraestrutura, as instituições 
contam com boas instalações e 
materiais? 
Gutiérrez: Contamos com boas ins

talações e equipamentos; as salas são 
equipadas com televisão e todas as es
colas possuem salas de computadores. 
Algumas instituições também ofere
cem refeições aos alunos, que pagam 
uma contribuição mensal bastante 
baixa. 

Gestão Educacional: Em geral, 
quais valores são passados aos 
estudantes? 
Gutiérrez: Queremos que nossas 
crianças adquiram valores honestos 
e de amor à pátria e de organização 
social. Eles participam de movimen
tos estudantis desde pequenos. É uma 
forma para que, desde cedo, falem, 
discutam, democratizem, interessem-
-se e tenham uma posição ativa ante 
a sociedade. 

Gestão Educacional: Como a te
levisão é usada na educação? E a 
internet? 
Gutiérrez: Temos dois canais educati
vos, com uma programação que atinge 
todas as faixas etárias. Funciona co
mo uma extensão da escola. Sabemos 
que não adianta apenas falar e usa
mos a televisão para mostrar imagens 
e vídeos dos assuntos que abordamos 
na escola. Isso ajuda a fixar o conteú
do e amplia a cultura de nossos alu
nos. Nossos jovens não têm acesso à 
internet, que, por causa do bloqueio 
dos Estados Unidos, chega muito cara. 
ao nosso país. Então, a internet é res
trita para as universidades e locais de 
ensino especializado. 

Gestão Educacional: Para uma 
boa educação, é essencial docen
tes comprometidos. Qual a ima
gem do educador perante a so
ciedade cubana? 

Gutiérrez: Em Cuba, as pessoas que
rem ser professor e o Governo valori
za esse profissional. Só assim pode
mos ter sucesso em nosso sistema de 
educação. Os professores participam 
ativamente do programa didático, po
dem opinar, fazem programas de in
tercâmbio. Quase todos os professores 
têm curso superior e a maioria traba
lha na sua área de especialização. 

Gestão Educacional: Cuba tam
bém tem investido bastante na 
universalização do ensino supe
rior. Fale um pouco sobre o siste
ma de educação superior cubano. 
Gutiérrez: Cuba tinha (antes da re
volução) três universidades públicas e 
15 mil alunos, hoje são 69 universida
des e cerca de 600 mil estudantes de 
nível superior. 

O funcionamento do sistema de 
educação superior se dá da seguin
te maneira: depois de concluir o ensi
no obrigatório, os alunos podem cur
sar o ensino médio-superior (10° a 12° 
ano) e, então, optam pelos cursos tec
nológicos (de um a três anos) ou pe
la pré-universidade. Os que optaram 
por seguir o ensino universitário cur
sarão mais cinco ou seis anos em dez 
opções de carreiras. Muitos optam pela 
Licenciatura, o que também é bastante 
incentivado pelo Governo. Toda educa
ção cubana e também a forma de en
sino são bastante voltadas para a práti
ca; os estudantes fazem estágios desde 
o primeiro ano de universidade. Além 
disso, todas as vagas, incluindo as rela
tivas ao ensino tecnológico, são plane
jadas de acordo com a necessidade da 
sociedade cubana. Todos os jovens que 
saem da Universidade têm garantia de 
uma vaga de trabalho. 
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