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“Lupa” virtual orienta
gestão pública do ensino
O Instituto Desiderata, que atua em educação e saúde no Rio de Janeiro
com ações de fortalecimento de políticas públicas voltadas a crianças e
adolescentes, lançou sexta-feira, 13, um sistema digital de indicadores
educacionais com dados territorializados sobre o ensino fundamental
público na cidade. Não é apenas mais um instrumento para monitorar a
qualidade do ensino e direcionar as políticas governamentais e os inves-
timentos privados para a área. Trata-se de uma “lupa” virtual que per-
mite à escola se ver entre seus pares, qualificando seu desempenho
comparativamente àqueles com contexto cultural, econômico e social
semelhante. Não se coloca tudo no mesmo saco, o que pode ser um fator
de desestímulo significativo quando se está na linha de frente para ven-
cer carências educacionais de um país, um estado, uma cidade. Mais ou
menos como trabalho em grupo na escola: dois alunos ralam, três enro-
lam, e o resultado encobre as desigualdades — para o bem ou para o mal.

No caso da educação primária ou secundária, o resultado que escon-
de desigualdades é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o
Ideb. Os dados do mapa virtual lançado pelo Desiderata (disponíveis no
site www.desiderata.org) têm referência no último Ideb, de 2009, mas o

sistema oferece os indicadores desa-
gregados por 33 regiões administra-
tivas, 10 coordenadorias regionais de
ensino e mais de 400 escolas de ensi-
no fundamental do município do Rio
de Janeiro. Com essa “lupa geográfi-
ca”, e atualizada anualmente, é pos-
sível acompanhar de forma diferen-
ciada, por exemplo, índices como os
de rendimento (aprovação e reprova-
ção) ou de situação dos alunos (aban-
dono e distorção idade/série). Ações
de melhoria ganham eficácia.

A motivação do Desiderata ao desagregar os indicadores educacio-
nais tem a ver com a atenção especial que a organização dedica ao se-
gundo segmento do ensino fundamental (a partir do 6º ano), com
projetos como o Megafone na Escola, que começou em 2009. A inicia-
tiva, que envolve alunos, professores e diretores de 39 escolas públi-
cas, ampliou a voz do ensino fundamental na agenda pública da edu-
cação no Rio de Janeiro. É importante porque essa fase escolar é con-
siderada crítica. A partir do 6º ano da educação básica, com vários
professores, os alunos precisam ter mais organização e autonomia.
O momento representa um gargalo no acesso ao ensino médio.

Um relatório recente do Fundo das Nações Unidas para a Infância
(Unicef) mostrou que dos jovens brasileiros de 14 a 17 anos que estão
na escola mais da metade está fora do ensino médio. Esse grupo tem
média de anos de estudo de 7,4, quando o ideal seriam 12 anos. Ou
seja, o jovem que deveria estar concluindo o ciclo médio sequer ter-
minou o ensino fundamental. Ao oferecer um olhar mais minucioso
sobre o ensino fundamental, a iniciativa do Desiderata contribui
para aquela postura que todos sabemos ser eficaz em casa ou na ad-
ministração pública: para avançar em algo é preciso “pegar no pé”.
Informações desagregadas dão mais transparência, os atores envol-
vidos ganham identidade, as cobranças têm mais chance de chegar
ao endereço certo e gerarem bons resultados. ■
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Relatório da
Unicef mostra que
mais da metade
dos alunos de 14 a
17 anos está fora
do ensino médio
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Foram quatro anos de
trabalho para traduzir para o
português e atualizar a coleção
História Geral da África, projeto
da Unesco que começou em
1964, voltado para contar
a história do continente sob
o ponto de vista dos próprios
africanos, que foi editada em
inglês, francês e árabe entres
as décadas de 1980 e 1990.
Finalmente o material está
disponível para ser baixado no
site do Ministério da Educação.
Os livros mostram, por
exemplo, que diversas técnicas
e tecnologias hoje utilizadas
são originárias do continente,
bem como que a região era
constituída por sociedades
organizadas, e não tribos,
como se costuma pensar.
O Núcleo de Estudos
Afro–brasileiros (Neab),
da UFSCar, está desenvolvendo
um material pedagógico com
base nos livros da Unesco.
Segundo o coordenador
do Neab, Valter Silvério,
o material “Brasil-África —
Histórias Cruzadas”, com foco
no ensino fundamental, já será
utilizado no aperfeiçoamento
dos professores da região
de São Carlos.

UFSCar vai lançar coleção
baseada nos livros da Unesco

...VALTER SILVÉRIO

Coordenador do Núcleo de Estudos
Afro–brasileiros (Neab) da UFSCar

DUAS PERGUNTAS A...

A Lei 10.639 nasce de
uma reivindicação dos
movimentos sociais

Questões culturais dificultam
a implementação da Lei 10.639,
que determina o ensino de
história da África e dos africanos

Por que há tanta resistência em aplicar a Lei
10.639 sobre ensino de História da África?
A lei tem um conjunto de diretrizes que orienta
a educação para as relações étnico-raciais. A questão
é que para um país que costumava se ver como
uma democracia racial a lei torna-se um paradoxo
para a elite educacional, econômica, política e cultural
que ainda quer ver o Brasil de uma forma harmoniosa.
Outro problema é que a lei surge de uma reivindicação
dos movimentos sociais, especialmente o negro,
em consonância com outros movimentos, como
feminista. A lei veio de baixo para cima, por isso
temos dificuldades para implementar, como falta

de capacitação de professores e material didático.

Alguém sai perdendo se a lei for
de fato abraçada pelas escolas?
Do ponto de vista democrático inclusivo,
ninguém perde de verdade. Só perde quem tem
a visão conservadora da sociedade brasileira e que
vê o país como uma sociedade harmônica, sem
racismo, sexismo e discriminação, e não está aberto
a discussões. Somos uma sociedade altamente
hierarquizada e repressiva. Não falta só África
nas escolas, faltam Ásia e temáticas indígenas.
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