
Escolas de pau a pique, sem lou-
sa, cadeiras, material didático e
por vezes, sequer paredes. A
realidade das escolas rurais está
longe de espelhar a imagem que
o Brasil vende hoje para o mun-
do. E os governo sabem disso.
Não é à toa que, segundo levan-
tamento feito pela Fundação
Victor Civita (FVC), nos dados
do Censo Escolar, entre 2000 e
2011, 41 mil escolas rurais foram
fechadas por conta da política
de nucleação. Trata-
se do agrupamento
de estudantes em es-
colas que atendem
mais de uma região.

A ideia é boa: ti-
rar os alunos em
condições precárias
e colocá-los em am-
bientes que, de fa-
to, ajudem a estimular o apren-
dizado, com professores qualifi-
cados, material didático, labora-
tório etc. “Mas tem que ser feito
de maneira inteligente”, alerta
Angela Dannemann, diretora-
executiva da FVC. “Fazer com
que a criança leve duas horas pa-
ra chegar a escola, muita vezes,
em ônibus inadequados, fere os
princípios do Estatuto da Crian-
ça e do Adolescente.”

O artigo 4º do ECA detalha os
direitos em relação à escola, co-

mo igualdade no acesso, direito
de ser respeitado e também de
frequentar uma escola pública e
gratuita próxima a sua casa.
“Muitas secretarias de educa-
ção não têm condições de arcar
com transporte para outros mu-
nicípios, o que torna a medida
ineficiente”, lembra.

De acordo com os dados levan-
tados pela FVC, em dez anos,
Rondônia fechou 70,14% de suas
escolas rurais — o número mais
alto entre as unidades da federa-
ção. Goiás ficou em segundo lu-
gar, com 66,01%, seguido por To-
cantins (57,64%), Ceará

(54,35%), Santa Ca-
tarina (54,12%) e
Rio Grande do Sul
(51,7 6%).

Angela afirma
que uma parceria
entre as esferas mu-
nicipais e estaduais
é uma saída para re-
solver a questão.

“O lado rural sempre esteve
pior no Brasil, o que é uma in-
coerência já que é do campo
que vem a maioria da riqueza
do país”, diz.

As diferenças entre a educa-
ção no campo e nas cidades são
gritantes, tanto em número de
escolas: 39,5% na zona rural,
versus 60,5% na zona urbana;
matrículas: 12,3% na zona rural
e 87,7% na urbana; e analfabe-
tismo: 21,7% no campo, contra
6,51% das cidades. ■ R.O.

“Nucleação”, crise
ou oportunidade?

Mais uma vez o Brasil aparece na “lanterninha” na lista de
países avaliados pelo nível de educação. Dessa vez, o resulta-
do da pesquisa que foi divulgado pela Pearson Internacio-
nal, colocou o Brasil em 39º lugar entre 40 países pesquisa-
dos. De acordo com Mekler Nunes, diretor superintendente
de Educação Básica da Pearson no país, o 39º lugar não é de
todo ruim. “Estar nessa relação de países já é, por si só, um
destaque”, afirma. “É sinal de que já fizemos o de dever de
casa mais básico.”

Ao entrarmos nessa lista fomos comparados com os resul-
tados de países como a Finlândia e a Coreia do Sul que foram
os países mais bem colocados. O Brasil ficou à frente apenas
da Indonésia, e atrás de países como Bulgária (30º), Romê-
nia (32º) e Colômbia (36º).

Fazer o básico. É exatamente isso que o governo vem fazen-
do nos últimos anos. Nos governos de Fernando Henrique, o
avanço se deu em garantir o acesso à educação básica, para
quase 96% da das crianças. Já no governo Lula, o ensino fun-
damental obrigatório passou de 8 para 9 anos, um avanço
considerando as últimas décadas do sistema educacional do
país. Mas ainda falta. Queremos um pouco mais. Ainda fal-
tam muitas vagas para a educação infantil e a creche e ainda
falta atração para manter os jovens no ensino médio.

Só o básico não adianta mais. O crescimento econômico
do Brasil proporcionou aumento
nos níveis de emprego e a necessi-
dade de qualificação de mão de
obra. Isso ainda não temos. As
empresas buscam, mas muitas va-
gas ainda não são preenchidas
por falta de qualificação. As facul-
dades e universidades se multipli-
cam. Grupos educacionais nacio-
nais e internacionais investem pe-
sado na compra de escolas e siste-
mas educacionais, pois fica evi-
dente o grande “negócio” que é a
educação brasileira. E apesar de
algumas ilhas de excelência na
educação privada e pública, os re-
sultados ainda são muito medío-
cres: 39º lugar.

O resultado do Enem 2011,
(avaliação realizada ao final do Ensino Médio), mostra que
os melhores resultados continuam sendo alcançados na re-
de particular, que atende apenas 12% das matrículas. E os co-
légios públicos que foram incluídos no ranking dos melho-
res são aqueles que possuem processos seletivos e carga horá-
ria diferenciada, como o caso das escolas técnicas. As ações
do governo estão se direcionando, inclusive, para essa linha
de formação mais técnica e abrindo outras oportunidades pa-
ra os alunos. A ideia é que nem todos terão condições de cur-
sar o ensino superior e precisam ter opções de formação já
no ensino médio.

É exatamente para essa massa de alunos brasileiros, quase
80%, que as chances de aprender estão na escola pública,
que pontuou em média 474,2 (de mil pontos possíveis) do
Enem. Isso quer dizer que esses alunos não atingiram nem a
metade do resultado. Aprenderam metade do que deveriam
ter aprendido. Resultado que fica evidenciado nessas avalia-
ções globais.

Para o Brasil não basta mais atender o básico. A receita está
posta: melhorar a qualidade do ensino público passa por pro-
fessores qualificados, carga horária diferenciada e currículo re-
modelado. Somente assim esses jovens terão chance de esco-
lhas. Precisam ter acesso ao conhecimento necessário, boa ba-
se nas disciplinas de linguagem e raciocínio e condições de po-
tencializar o aprendizado com uso mais intenso da tecnologia.

São essas as competências mais necessárias para que esses
jovens possam pensar em escolhas tipo: em que a área gosta-
riam de atuar, qual a faculdade, que tipo de emprego, etc..
Se os jovens tiverem uma boa base de formação não irão fi-
car apenas com as sobras: de empresas e de vagas. Serão do-
nos de suas próprias carreiras e de suas próprias escolhas
profissionais. ■
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Agrupar estudantes em escolas
rurais já levou ao fechamento
de 41 mil unidades no campo

As editoras de livros didáticos

estão correndo atrás para

conseguir criar produtos que

se adaptem às novas premissas

da tecnologia. O grupo espanhol

SM tem uma outra visão de

como deve ser este processo,

como mostra a diretora de

marketing Valeska Scartezini.

Como a empresa está se
adaptando às mudanças
na tecnologia?
Temos várias ações para

complementar nosso material

com serviços digitais. Mas nosso

principal foco, no momento,

é apoiar o professor na hora da

mudança tecnológica. Porque,

assim como é um processo

difícil para o mercado editorial,

também é complicado para

o professor ver seu modo

de trabalho ser contestado.

Em que se baseia este apoio?
Pesquisas mostram que a

tecnologia pode ajudar,

principalmente, os alunos que

estão nos extremos das curvas

— muito atrasados ou muito

avançados. Mas para isso, essa

tecnologia tem que fazer parte

da dinâmica da sala de aula.

Lançamos um DVD, que faz parte

de nosso programa de assessoria

pedagógica, onde trabalhamos

com gestão de conflitos

na sala de aula. Mas não se

trata de violência, é o conflito

gerado pela tecnologia.

Onde este material
é encontrado?
O DVD faz parte do material

distribuído para nossos clientes,

especialmente, de escolas

públicas, que representam

50% de nosso negócio.

Quando vocês vão começar
a vender material digital?
A maior parte de nossas

coleções já unem o livro

didático e o digital. Mas no

próximo ano, começaremos

a vender produtos exclusivos

para quem quer trabalhar

apenas com o digital. R.O.
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A receita está
posta: melhorar
a qualidade do
ensino público
passa por
professores
qualificados,
carga horária
diferenciada
e currículo
remodelado

“É preciso apoiar o
professor na hora da
mudança tecnológica”

As escolas
rurais não
espelham

a imagem que
o Brasil vende

ao mundo

...VALESKA SCARTEZINI

Estruturaprecária: azonarural tem8milhõesdealunos
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 12 dez. 2012, Inovação & Educação, p. 17.




