
Em semana de votação do Plano
Nacional da Educação, uma pes-
quisa feita pela Fundação Victor
Civita mostra que ainda faltam
condições básicas para muitas
escolas brasileiras oferecerem
um aprendizado digno e de quali-
dade. O levantamento feito em
58 mil estabelecimentos mostra
que 36,4% precisam de reforma
no telhado, 439 não tem sequer
o telhado (ver gráfico ao lado).

Os problemas são piores nas re-
giões Norte e Nordeste, onde ain-
da é comum escolas sem energia,
esgoto ou banheiro. Segundo a
pesquisa, são 8,8 mil escolas no
país sem banheiros e 13 mil sem
energia elétrica. Pensar em quali-
dade, nestes casos, é praticamen-
te um luxo. E o que preocupa é
que estes dados não são novos, fo-
ram retirados do Censo de 2009,
com base no Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Básica
(Saeb), que existe há 20 anos.

“O governo sabe da situação,
mas esbarramos em alguns pro-
blemas como falta de recursos e
má gestão”, afirma Angela Dan-
nemann, diretora-executiva da
Fundação Victor Civita. Ações co-
mo o Programa Dinheiro Direto
na Escola, do governo federal,
tentam minimizar as falhas no fi-
nanciamento. “A questão é que
há desconhecimento das ações
públicas ou mesmo problemas
políticos que impedem o acesso
à essas verbas”, afirma. Por
exemplo, se determinado estado
tiver divergências com a União,
ele pode não se cadastrar para
programas complementares de
financiamento, impedindo as es-
colas de pegar os recursos.

“Continuamos a reproduzir o
sistema que reforça a má distri-
buição de renda”, alerta Angela,
indagando se alguém ainda tem
ilusão de que em uma escola sem
condições mínimas ainda é possí-
vel incentivar o aluno mais pobre
a estudar. “É um assunto reniten-
te, as pessoas cuidam daquilo
que é bem cuidado”, lembra.

Mudar esta situação não é al-
go simples. E depende de muita
cobrança da sociedade. Foi o que
aconteceu com a rede municipal
de ensino de Pouso Alegre, no
sul de Minas Gerais. Era questão
de honra para o prefeito da cida-
de, Agnaldo Perugini, que é pro-
fessor e foi diretor de escola na
cidade, ter uma educação de qua-
lidade. “Mas quando a gente che-
ga no governo, vê que não é tão
simples”, afirma ele.

A rede tinha passado por modi-
ficação na década de 1980, e des-
de então, mantinha as mesmas
características. “Não tínhamos di-
nheiro, tivemos de apertar as
contas e fazer escolhas”, diz Peru-
gini, que hoje está satisfeito com

o resultado. “Saímos do mimeo-
grafo à álcool para a tecnologia
de ponta”, afirma. O município
aderiu a programas do governo
federal, como o Pró Infância, que
financia a abertura de creches.
Além de optar pela compra de
um sistema de ensino particular,
da Editora Positivo, para melho-
rar a tecnologia em sala de aula.

No ano passado, o município
lançou o programa Escola sem
Fronteiras, que investirá R$ 22
milhões (R$ 9,5 milhões do Go-
verno Federal e R$ 12,5 milhões
do orçamento municipal) em re-
formas de 24 escolas, aquisição
de 3 mil netbooks e valorização
dos educadores, que já recebem
o piso da categoria. ■ R.O.
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Atualmente vivemos momentos de muitas complexidades em rela-
ção a qual caminho seguir na formação de uma mão de obra qualifi-
cada e preparada para o mercado. As salas de aula das várias institui-
ções de ensino do país poderiam estar mais cheias e o mercado de
trabalho com mais opções de profissionais capacitados se as pes-
soas soubessem diferenciar os cursos de pós-graduação dos cursos
de extensão. Além da nomenclatura, há diferenças também com re-
lação à carga horária, objetivos e titulação.

De acordo com o Ministério da Educação, e cumprindo as exigên-
cias das instituições de ensino, por meio do artigo 44, parágrafo III
da Lei nº 9.394/1996, bacharéis ou licenciados estão autorizados a
se matricularem no curso de pós-graduação lato sensu ou stricto
sensu após a formação em um curso de nível superior. Estas classifi-
cações são usadas exclusivamente no Brasil.

Com pelo menos 360 horas, os cursos de pós-graduação lato
sensu, também conhecidos como especialização ou MBA, são
uma evolução na carreira do profissional universitário, e têm o
objetivo de formar especialistas para os diferentes cenários, dire-
cionando para atuação no meio técnico e/ou acadêmico, priori-

zando o conhecimento.
Com as tendências e demandas

do mercado, existem cursos de es-
pecialização em diferentes áreas
do conhecimento como em Direi-
to, Administração e Matemática,
e os mais atuais como Marketing
Esportivo, Mídias Digitais, Ges-
tão Ambiental e Sustentabilida-
de, e mesmo em Arteterapia, Mo-
da ou Internet.

Já para fazer um curso de exten-
são, a pessoa não precisa ter saí-
do da faculdade. Por exemplo,
um aluno que esteja cursando o
oitavo semestre de Agronomia e
queira ampliar seus conhecimen-
tos, seja por necessidade profis-
sional ou vontade de avançar
além da grade curricular do seu
curso, poderá fazer um curso de

extensão universitária, com carga horária de 16 horas, em Marke-
ting de Agronegócio — Plano de Marketing, ou ainda em Bem-es-
tar de animais de produção.

O profissional que faz um curso de especialização também se
torna especialista em determinado assunto, recebe um diploma
e, ao concorrer a uma vaga de emprego, seja através de concur-
sos ou entrevistas, tem mais vantagens. Basta analisar: se exis-
tem dois profissionais disputando um único cargo, sendo um gra-
duado e o outro pós-graduado, o contratante, com certeza, verá
mais vantagens em contratar o especialista. A especialização é,
portanto, na maioria das vezes, um fator determinante e marcan-
te no currículo do profissional que busca estar antenado e conec-
tado com o mundo.

Já o curso de extensão não tem o mesmo peso. É claro que o
estudo e o interesse pelo aprendizado são válidos, mas é impor-
tante esclarecer que quem faz um curso de extensão não é espe-
cialista e não acrescenta nenhum título ao currículo. Geralmen-
te, é incluso como atividades extracurriculares ou atividades
complementares.

Estudar é necessário, esta é a máxima do mercado de trabalho.
Apresentadas as diferenças, resta optar pelo curso que mais interessa
e que melhor se adapta ao currículo e à experiência profissional. ■

Infraestrutura deficitária
é barreira à qualidade
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O complexo caminho
da pós-graduação

Divulgação

“Desconhecimento das ações
do governo federal ou mesmo
problemas políticos impedem
que as escolas tenham acesso
às verbas complementares
para melhorar infraestrutura”

Pouco dinheiro e má gestão
fazem escolas brasileiras ficarem
em situação de indigência
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439 não têm sequer o telhado

35,6% precisam reformar 
com urgência as salas de aula

23,5% apresentam sinais de 
depredação, como portas 
e janelas quebradas, 
brinquedos e carteiras mal 
conservados e paredes 
e muros pichados

6,87% das escolas do Brasil 
não têm banheiro (um total de 
8.805 escolas)

TELHADO DE VIDRO
Pesquisa feita com 58 mil escolas brasileiras

mostra um quadro preocupante

36,4%
das escolas do 
país precisam 

de reforma 
no telhado

Fonte: Fundação Victor Civita

11,1% das escolas em área rural não possuem sanitários

8,6% não têm esgoto (mais de 11 mil)

14,7% em área rural não têm esgoto 

10% afirmam que a iluminação não é adequada (13 mil)

17,5% em área rural enfrentam a falta de luz

19% relatam problemas de ventilação

A quinta economia global merecia uma 
consultoria brasileira com atuação internacional.
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 30 maio 2012, Primeiro Caderno, p. 13.




