
Educando os mestres 
P artamos para as boas notícias. 

Do ponto de vista quantitativo, 
a educação na América Lati

na tem ido razoavelmente bem. Nos 
últimos 25 anos, a maioria dos países 
aumentou rapidamente o número de 
matrículas em escolas e universidades. 
Isso é bom, pois os países e indivíduos 
que investem em educação se benefi
ciam econômica e social
mente. E os que mais au
mentaram a cobertura de 
seu sistema universitário 
durante as últimas déca
das observam como seus 
profissionais continuam 
melhorando suas rendas. 
Além disso, contar com 
uma grande massa de 
profissionais favorece a 
adoção de novas tecno
logias que aumentam a 
produtividade. 

Não obstante, o mun
do está em um processo 
de mudança que não se 
pode parar: popu lação 
cada vez mais diversa e 
interconectada, acelera
da mudança tecnológica 
no trabalho e na vida coti
diana, assim como dispo
nibilidade instantânea de 
uma grande quantidade 
de informação. Mas o t i 
po de educação oferecida 
na América Latina ainda 
não é adequado para encarar desafios. 

Um dos grandes dilemas para os 
educadores da região é o foco nas ha
bilidades cognitivas rotineiras. São as 
mais fáceis de ensinar e aquelas nas 
quais os estudantes latino-americanos 
demonstram bom rendimento. Mas 
também são as mais fáceis de digitali
zar, automatizar e externalizar. 

Vejamos a matemática: na América 
Latina, é ensinada de forma abstrata, 
sem contexto autêntico. Primeiro as téc
nicas da aritmética e depois a resolução 
de um monte de cálculos, como solucio
nar certas equações e depois resolver 
exercícios similares. Mas, para o mundo 
de hoje, os estudantes precisam ter uma 
compreensão dos conceitos e ser capa

zes de relacioná-los a novas situações, 
expressar os problemas em termos ma
temáticos e depois avaliar sua solução 
no contexto do problema original. Isso 
é o que se mede no teste Pisa (sigla em 
inglês para Programa para a Avaliação 
Internacional de Alunos), que se aplica 
em âmbito internacional. Os estudantes 
latino-americanos têm um desempenho 

muito abaixo do resto dos estudantes 
dos países da OCDE (Organ ização 
para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico). Esse pior desempenho se 
man tém até quando comparamos os 
resultados entre colégios com alunos de 
níveis semelhantes de renda. 

O mesmo acontece com a alfabeti
zação. A maioria dos latino-americanos 

adquiriu as habilidades 
de leitura, mas grande 
parte deles n ã o incor
porou a capacidade e a 
mot ivação para utilizar 
material escrito de ma
neira ativa, associado a 
diferentes si tuações em 
mudanças cont ínuas de 
contexto. E isso é o que 
conta na atualidade. No 
passado, bastava ir direto 
a uma enciclopédia para 
encontrar a resposta para 
uma pergunta. Hoje, a 
alfabetização consiste no 
manejo de estruturas de 
informação não lineares, 
na construção da própria 
representação mental da 
informação, assim como 
encontramos nosso cami

nho por meio de um hi
pertexto na internet. 
Como lidar com a 
ambiguidade, a inter
pretação e a resolução 

de conflitos são peças 
da nova alfabetização. 

Tudo isso importa porque as evi
dências mostram que essas competên
cias avaliadas no Pisa são fortes indica
dores do sucesso em alcançar maiores 
níveis na educação e no trabalho. 

N ã o que a A m é r i c a Latina não 
tenha conquistas nesse sentido. De 
fato, desde 2000, o Brasil foi capaz 



de aumentar muito a qualidade dos 
resultados do ensino em todas as áreas 
avaliadas pelo Pisa. Para Colômbia, 
Chile, México e Peru isso também é 
certo, ao menos em algumas áreas. 

No entanto, o Pisa (acima) demons
tra que, na América Latina, a política 
tem um espaço restrito para a melhoria 
na gestão de escolas e dos professores. É 
um forte contraste com os sistemas dos 
países mais avançados em educação, 
onde os líderes das escolas e dos profes
sores deixaram de buscar oportunida
des de crescimento na burocracia. 

Enquanto os professores latino-
americanos ficam apenas nas salas de 

aula, armados simplesmente com um 
conjunto de receitas sobre o que e como 
ensinar, os sistemas mais avançados 
tendem a estabelecer objetivos ambicio
sos, deixando claro o que os estudantes 
deveriam ser capazes de fazer. Criam 
inteligentes sistemas de monitoramen
to e oferecem aos professores as ferra
mentas para estabelecer os conteúdos 
e as instruções que precisam fornecer 
a cada estudante. Esses sistemas pas
saram da entrega de conhecimento à 
geração de conhecimento pelo aluno. 

Outra característica da educação 
latino-americana é que diferentes alu
nos têm ensino semelhante. Nos sis
temas mais avançados, os professores 
adotam a diversidade com práticas pe
dagógicas diferenciadas e experiências 
educacionais personalizadas, substi
tuindo a padronização com engenho-
sidade, passando de práticas centradas 
em currículos àquelas que se centram 
no aprendizado. Esses sistemas edu
cacionais reconhecem que diferentes 
indivíduos aprendem de forma distinta 
e até os mesmos indivíduos aprendem 
de maneira diferente em diferentes eta
pas de suas vidas. Por isso, fomentam 
novas formas de provisão educacional, 
que levam o aprendizado ao aprendiz. 

Tudo isso exige professores de um 
calibre muito diferente. Quando o en
sino envolve comunicar conteúdos já 
estabelecidos, os países podem se valer 
de professores de qualidade moderada, 
recurso eficiente quando são os gover
nos que dizem o que e como ensinar, 
usando métodos prescritos de controle 
administrativo e responsabilidade. Os 
sistemas mais avançados exigem que 
os professores sejam profissionais de 
conhecimento de alto nível. 

O obstáculo é que aqueles que têm 
potencial para ser esse tipo de profis
sional não se sentem atraídos pela bu

rocracia de autoridade e controle. Para 
mudar isso, os sistemas educacionais 
da América Latina precisam transfor
mar a organização de suas escolas em 
um lugar no qual as normas da gestão 
profissional complementem as formas 
burocrát icas e administrativas. A m 
bientes com o status, a remuneração e a 
autonomia capazes de atrair os profis
sionais e que operem com mecanismos 
de avaliação eficazes e diferenciados 
para professores que escolham diferen
tes caminhos de desenvolvimento. 

É preciso repensar muitos aspectos 
das políticas de formação docente na 
Amér ica Latina: otimizar a seleção 
dos futuros professores e melhorar os 
sistemas de recrutamento; melhorar o 
nível da educação obtida por eles antes 
de serem recrutados e os sistemas de 
monitoramento, bem como os progra
mas de educação continuada. Também 
é necessário reformar as estruturas de 
r emuneração e os mecanismos para 
melhorar o desempenho dos professo
res, assim como as oportunidades de 
adquirir mais status e responsabilidade 
para aqueles que se saírem melhor. 

I 

Se a qualidade de um sistema edu
cacional não pode ser melhor que a 
qualidade de seus professores, melho
rar a organização do trabalho, a quali
dade do desenvolvimento profissional, 
a carreira docente e seus sistemas de 
avaliação são, justamente, os grandes 
desafios da Amér ica Latina para os 
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próximos 25 anos.




