
A sociedade civil batalha para
aumentar os recursos para a edu-
cação, em meio às discussões so-
bre a aprovação do Plano Nacio-
nal de Educação 2011-2020, que
pede 10% do Produto Interno
Bruto para a educação e não os
5% atuais. Enquanto isso, cente-
nas de projetos de lei para in-
cluir novas disciplinas no currí-
culo escolar tramitam nas Co-
missões Especiais de Educação
da Câmara e do Senado.

A mais recente aprovação
foi a do Projeto de Lei do Sena-
do 2/2012, do senador Sérgio
Souza (PMDB-PR), que modifi-
ca a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB), in-
cluindo a disciplina cidadania
moral e ética — que seria uma
atualização da antiga Educação
Moral e Cívica. A matéria ainda
terá de ser votada e sancionada
pela presidência.

“Já não temos professores ca-
pacitados para ensinar filosofia
e espanhol e agora aula de ética
pode ser obrigatória”, diz a pro-
fessora especialista em educa-
ção Guiomar Namo de Mello.

Para ela, leis como essa não
resolvem o problema da ensino
no país. “Não é possível Brasília
aprovar novas regras que os es-
tados e municípios não vão con-
seguir cumprir. Tem que haver
uma campanha para promover
a discussão entre os políticos do
que é razoável do ponto de vista
da educação”, avalia.

Um dos Projetos de Lei que
tramita no Senado é o 143/08,
do Senador Geovani Borges
(PMDB/AP). A matéria prevê a
inclusão de noções de primei-
ros socorros no ensino funda-
mental e médio.

De acordo com Mello, os polí-
ticos sofrem pressão de associa-
ções profissionais para elaborar
certas propostas. “As associa-
ções pressionam e os políticos
acatam . Isso evidencia a aco-
modação dos parlamentares so-
bre temas que de certa forma
respondem aos anseios da socie-
dade”. ■ R.O. e P.A.

O Brasil está em 13º lugar no ran-
king dos países com maior volu-
me de produção científica do
mundo, segundo dados da Coor-
denação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (Capes)
e do Conselho Nacional de Desen-
volvimento Científico e Tecnoló-
gico (CNPQ). Por ano, são repas-
sados cerca de R$ 2,4 milhões pa-
ra financiar a publicação em re-
vistas científicas brasileiras.

Este mercado atrai empresas
como a Systems Link, compa-
nhia de origem americana,
criada em 2005, e que tem co-
mo foco atuar como uma prove-
dora de recursos de informa-
ção. A companhia representa
grandes editores acadêmicos e
corporativos na América Lati-
na, como American Associa-
tion for the Advancement of
Science (AAAS).

Segundo Lícia Britto, geren-
te geral da Systems Link Inter-
national, a empresa cresceu no
país muito por conta do boca a
boca. Dentre seus principais
clientes está a Capes, onde con-
ta com 12 editoras listadas. Mas
uma das principais áreas de ex-
pansão no país está nas novas
ferramentas para garantir a ido-
neidade do trabalho científico.
No mundo dominado pela in-
ternet, onde o “copiar e colar”
se tornou algo simples, garan-
tir a originalidade de um traba-
lho científico é uma missão ár-

dua, mas possível. “Temos
dois produtos antiplágio, o Tur-
nitin e o iThenticate, que aju-
dam professores e editoras a
avaliar a originalidade de um
trabalho”, explica Lícia.

O Turnitin permite que pro-
fessores avaliem trabalhos escri-
tos em uma base de mais de 22
milhões de documentos arqui-
vados, 90 mil periódicos acadê-
micos e livros, além de mais de
20 milhões de páginas da web
rastreadas em 126 países. O pro-
fessor pode fazer a consulta de
casa, online. O iThenticate, por
outro lado, tem como objetivo
atender ao mercado corporati-
vo - editoras e agências de notí-
cias, a fim de proteger a pro-
priedade intelectual.

Mercado corporativo
Enquanto na área acadêmica, o
país tem destaque por conta
dos financiamentos do gover-
no, a área de negócios, especial-
mente pesquisa e desenvolvi-
mento das empresas, começa
agora a ampliar a participação
no mercado de informação. “Se
investimos pouco em formação
no país, imagine em informa-
ção”, lembra Lívia.

Segundo a executiva, empre-
sas como Petrobras e Natura,
além de algumas multinacio-
nais, têm grande preocupação
em ter acesso à produção cientí-
fica mundial. ■ R.O.

TERÇA-FEIRA

EMPREENDEDORISMO

Historicamente, o analfabetismo no Brasil aparece como um mal endê-
mico que vem desafiando os educadores e as políticas educacionais. Se
por um lado conseguimos diminuir os índices de analfabetismo, por
outro, a atual taxa de 14,1 milhões de analfabetos entre a população aci-
ma de 15 anos de idade (IBGE, 2010) é ainda insustentável. Por piores
que possam parecer, essas cifras escondem ainda uma dimensão igual-
mente trágica do problema: quando perguntamos como leem e escre-
vem os brasileiros “supostamente alfabetizados”, os estudos realiza-
dos pela ONG Ação Educativa apontam para o fato de que apenas 27%
população é capaz de ler livros longos, compreender, interpretar e
comparar informações de diferentes textos. A conclusão parece óbvia:
ainda que as crianças tenham acesso às escolas, não há garantia de que
seja cumprido o mais básico dos objetivos da escolaridade: a efetiva
aprendizagem da língua escrita.

Evidentemente que esse não é um fracasso só dos professores. O anal-
fabetismo e o baixo letramento da população são problemas complexos
associados a múltiplos fatores tais como a desigualdade social, o dese-
quilíbrio do acesso aos bens culturais, a oscilação nas políticas educacio-
nais, as difíceis condições de vida e de trabalho. Ainda que não se possa
generalizar o fracasso escolar para todas as instituições, a questão mere-
ce ser enfocada a partir de uma cultura escolar bastante arraigada, cujas

tendências comprometem a quali-
dade de ensino. No que diz respei-
to à escrita, tanto as concepções
docentes quanto as práticas peda-
gógicas e as efetivas condições de
trabalho do professor parecem fa-
vorecer a aprendizagem restrita e
o limitado uso da língua.

Quando a escrita é compreen-
dida como o domínio de um códi-
go, a tendência é promover um
ensino artificial, marcado pelo
exercício mecânico e repetitivo
de atividades que se fixam na as-
sociação das letras e na aplicação
pouco reflexiva de normas.

Quando a aprendizagem é to-
mada como mera incorporação passiva de informações externas, ou se-
ja, quando o professor tem a pretensão de controlar, passo a passo, a
progressão do ensino, aparecem práticas que desrespeitam a diversida-
de e favorecem a exclusão. Quando a prática pedagógica aparece fecha-
da em si mesma, a dinâmica do ensino fica circunscrita ao formalismo
das lições insípidas, repetitivas e pouco significativas, comprometen-
do o interesse e a motivação do aluno para aprender.

A esses fatores, é possível acrescentar outros problemas: a precarie-
dade da formação docente, más condições de trabalho, burocratização
da escola, a falta de apoio para o ensino e a desvalorização do professor.

É assim que a escrita aparece na escola apartada da sua razão de ser,
desvinculada das práticas sociais de uso. Ao longo dos anos, ensinamos
a ler e a escrever, mas não a gostar de ler e escrever. Ensinamos o aluno
a ler e a escrever, mas pouco investimos na formação do leitor crítico e
do escritor que se assuma como senhor da sua própria palavra.

Alfabetizar é mais do que ensinar a escrever corretamente; é garan-
tir ao sujeito a oportunidade de se aventurar na língua para libertar o
pensamento, compreender o mundo e nele se inserir de modo conscien-
te e autônomo. Alfabetizar é garantir o direito à palavra e participação
e, por essa via, investir na construção da sociedade democrática. ■

Ética pode
ser a nova
matéria na
sala de aula

Publicação
científica atrai
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para o país
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ECONOMIACRIATIVA

Por que a escola não
ensina a escreverParlamentares elaboram leis

da educação sem levar em conta
a viabilidade de implantação
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fundamental e médio
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que se assuma
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própria palavra
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 19 set. 2012, Primeiro Caderno, p. 15.




