
D U C A Ç Ã O tem sido tema 
de debates e estudos não 
apenas no Brasil, mas nos 
mais diferentes países, da
da a complexidade da so
ciedade contemporânea 
e seus desafios em esca

la global. Nesse contexto, a questão que 
se coloca é: como a educação pode res
ponder aos desafios do século XXI? E, 
no caso específico do Brasil, como de
senhar uma política educacional que te
nha como eixos estruturantes a equida
de e a sustentabilidade? 

Sob uma perspectiva macro, as pes
quisas e estudos tanto em nível nacional 
como internacional têm apontado a ne
cessidade de uma educação ao longo da 
vida, pautada pelos direitos e a partir de 
uma visão sistêmica, ou seja, numa arti
culação das dimensões social, cultural, 
econômica e ambiental que contemple 
os planos local, nacional e global. 

Do ponto de vista do aluno, o que se 
busca é formar um estudante reflexi
vo, crítico, com autonomia na aprendi
zagem, conectado às novas tecnologias 
e capaz de buscar e selecionar conheci
mentos, ao mesmo tempo que é pautado 
por uma cidadania ética e responsável. 
Horizontalizar as relações de aprendi
zagem de forma participativa, imple
mentar a construção colaborativa do 
conhecimento e individualizar a apren
dizagem de modo a contemplar os dife
rentes interesses, níveis de aprendiza
gem e formas de aprender são aspectos 
que fazem parte do debate atual das po
líticas educacionais. Valores como res
peito, sustentabilidade, participação, di
versidade e paz também são fundamen
tais para integrar a educação aos desa
fios contemporâneos. 

Tendo esse cenário mais amplo co
mo pano de fundo de nossa discus-
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são, destacarei os programas da ges
tão Dilma Rousseff que mais contri
buem para a viabilização de uma edu
cação de qualidade, com equidade, e 
elencarei pontos de atenção em que 
ainda é preciso avançar. Um primeiro 
aspecto a observar é que este gover
no é marcado pela continuidade das 
ações da gestão Lula na educação, por 
se tratar de uma área que exige inves
timentos de médio e longo prazo. 

Direitos de aprendizagem 
Atualmente, o Ministério da Educação 
(MEC) discute os chamados direitos de 
aprendizagem — antes denominados ex
pectativas de aprendizagem. A ideia é que 
o documento defina exatamente o que se 
espera de todos os alunos: que tenham 
aprendido ao concluírem uma determina
da série ou nível de ensino. A concretiza
ção dessa política poderá trazer um con
senso sobre os conteúdos realmente im

portantes a serem ministrados em todo o 
País, sem excluir a possibilidade de com
plementação de acordo com as diferentes 
realidades em que as escolas se inserem. 

Nesse sentido, a definição das expecta
tivas ou direitos de aprendizagem consti
tui-se como política urgente e necessária 
para que o Estado assegure a toda crian
ça, sem exceção, o direito de aprender. 

Segundo o MEC, ainda em 2012 de
veriam ser divulgados os direitos de 
aprendizagem relacionados aos três pri
meiros anos do Ensino Fundamental, 
que correspondem ao ciclo de alfabetiza
ção. O documento se alinha a um conjun
to maior de ações — o Pacto Nacional pe
la Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), 
lançado em novembro de 2012 pela pre
sidenta Dilma. 

O pacto tem como objetivo garantir a 
alfabetização em Língua Portuguesa e 
Matemática até o 3o ano do Ensino Fun
damental de todas as crianças. 0 índice 
de crianças não alfabetizadas, segundo 
dados do Censo 2010, revela as profun
das desigualdades sociais existentes no 
País. Enquanto, no Paraná, 4,9% das 
crianças não estão alfabetizadas aos 8 
anos, no Pará, esse índice atinge quase 
um terço das crianças (32%). A média na
cional é de 15,2%. 

As ações com foco na redução da po
breza continuam como prioridade na 
gestão Dilma. Em maio de 2012 foi lan
çado o Programa Brasil Carinhoso, com 
o objetivo de superar a miséria em todas • 
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as famílias com crianças de 0 a 6 anos, 
além de ampliar o acesso à creche, pré-
-escola e saúde. Com o Proinfância no 
Programa de Aceleração do Crescimen
to (PAC), o governo federal quer alcan
çar a construção de 6 mil escolas de edu
cação infantil. São iniciativas que cer
tamente terão efeitos positivos sobre o 
aprendizado, pois já está cientificamen
te comprovada a importância do desen
volvimento integral na Primeira Infân
cia e seu impacto sobre o desempenho 
escolar posterior da criança. 

Mais recursos para a educação 
A conclusão da votação do Plano Nacio
nal de Educação (PNE), cujo texto apro
vado fixa a aplicação de 10% do Produ
to Interno Bruto (PIB) na educação até 
2020, é o meu ponto de partida para ini
ciar essa análise. Para a viabilização des
se patamar, a presidenta Dilma Rous-
seff e o ministro da Educação, Aloizio 
Mercadante, defenderam que 100% dos 
royalties advindos dos novos contratos 
da exploração do petróleo fossem des
tinados à educação. Diante da não apro
vação pela Câmara dos Deputados, a ex
pectativa agora dos que lutam por uma 
educação pública de qualidade é que a 
presidenta Dilma vete o trecho do tex
to que determina, de forma genérica, a 
aplicação do dinheiro em áreas conside
radas prioritárias. O salto de qualidade, 
que a educação brasileira precisa, deve 
estar apoiado em um conjunto de pro
gramas e ações, o que passa, sim, pela 
injeção de mais recursos na área. 

Como o MEC não faz a gestão direta 
da Educação Básica, a criação de um Sis
tema Nacional de Educação, proposta 
que integra o PNE e que tem como obje
tivo efetivar o regime de colaboração en
tre as instâncias federal, estadual e mu
nicipal, contribuirá para tornar o melhor 
possível o uso desses recursos. 

A Secretaria de Articulação com os 
Sistemas de Ensino, criada pelo MEC 
em 2011, está buscando viabilizar arran
jos educacionais entre os municípios, a 
fim de que eles se articulem para progra
mar políticas de formação de professores, 
compras, material didático etc. Esse po
de ser um primeiro passo na organização 

desse Sistema Nacional, evitando a sobre
posição de programas e o desperdício de 
recursos em razão da falta de comunica
ção e interação entre as políticas. 

Valorização do magistério 
O piso do magistério é uma importan
te conquista na luta por uma educa
ção de qualidade. Sua atualização em 
2012, para 1.451 reais, é tema de debate 
do MEC com estados e municípios que 
não o cumprem. 

Em relação aos professores da Educa
ção Básica, é importante destacar os di
versos programas da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Su
perior (Capes) voltados tanto para for
mação inicial, como o Plano Nacional de 
Formação de Professores da Educação 
Básica (Parfor) e o Programa de Conso
lidação das Licenciaturas (Prodocência), 
quanto para a formação continuada, co
mo o Novos Talentos, Residência Docen
te e Olimpíadas Científicas. Faz-se neces
sário, no entanto, a publicização de ava
liações desses programas, a maioria deles 
sob a responsabilidade das universida

des públicas, para que haja maior trans
parência na aplicação dos recursos e no 
acompanhamento dos seus resultados. 

Vale, ainda, a menção à distribuição 
de tablets para os professores, que, sem 
dúvida, pode ser uma medida importan
te na atualização desses profissionais e 
na diversificação das estratégias de en
sino. Entretanto, a tecnologia isolada não 
mudará as condições e a qualidade das 
aulas. A iniciativa deve ser acompanha
da de um grande esforço de capacitação 
dos educadores. 

Educação integral 
O governo federal também vem inves
tindo na expansão da educação inte
gral por meio do Programa Mais Edu
cação. O programa oferece apoio téc
nico e financeiro às redes que aderem 
à sua proposta. Ao mesmo tempo que 
atua como estratégia para a redução 
das desigualdades, priorizando as esco
las situadas em territórios socialmente 
vulneráveis, o Mais Educação está co
nectado a uma visão educacional sis
têmica ao promover, em conjunto com 
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o ensino regular, a realização de ativi
dades nas áreas de cultura, esportes e 
meio ambiente, dentre outras, conside
rando todo o território e não só a escola 
como espaço educativo. Seu desenho é 
bastante interessante, pois contempla a 
diversidade cultural brasileira e possi
bilita a valorização dos saberes presen
tes na comunidade. 

O programa pretendia atingir 30 mil 
escolas até o fim de 2012 com 4,5 mi
lhões de alunos atendidos. A meta é che
gar a 60 mil escolas até 2014. No entan
to, os recursos do MEC vão direto pa
ra as unidades escolares, o que prejudi
ca uma maior integração em nível de ca
da rede de ensino, gerando fragmenta
ção e dispersão das ações. 

Ensino Médio 
Na introdução de mudanças para assegu
rar uma formação que prepare os estu
dantes para enfrentar os desafios da socie
dade contemporânea, o Brasil tem cami
nhado em descompasso com a velocida
de exigida pelas transformações advindas 
das novas tecnologias e da globalização. 

Um avanço importante foi dado com 
a revisão das diretrizes curriculares do 
Ensino Médio, a serem implementadas 
a partir de 2013. Em consonância com 
uma visão mais sistêmica de sociedade, 
as novas diretrizes procuram romper a 
fragmentação dos conteúdos, propondo 
a divisão das matérias por quatro áreas 
do conhecimento: Linguagens, Mate
máticas, Ciências da Natureza e Ciên
cias Humanas. 

Como os estados têm autonomia pa
ra gerir suas redes, uma iniciativa do 
MEC, que visa induzir a reestruturação 
curricular desse nível de ensino, é o En
sino Médio Inovador, concedendo apoio 
técnico e financeiro às secretarias esta
duais que aderem à proposta. Em 2012, 
o programa foi implantado em 24 esta
dos, mais o Distrito Federal, benefician
do 1,7 milhão de alunos. 

Fazer frente à chamada "crise do En
sino Médio", visível nos elevados índi
ces de evasão e abandono escolar nessa 
etapa, passa, no entanto, por uma refor
ma mais profunda, que deve englobar 
outros elementos além do currículo: re
visão das práticas pedagógicas, uso das 
novas tecnologias na escola, diversifica
ção dos modelos de Ensino Médio, ade
quação às expectativas e projetos de vi
da dos jovens, entre outros. 

O ensino técnico apresenta-se como 
um dos poucos caminhos alternativos 
aos que não pretendem ingressar no en
sino superior e o MEC vem apostando na 
sua expansão e fortalecimento por meio 
do Programa Nacional de Acesso ao En

sino Técnico (Pronatec), criado em 2011, 
cuja previsão de investimentos é de 24 
bilhões de reais até 2014. 

Com a implementação desses progra
mas e ampliação do ProUni, a presiden
ta Dilma busca responder às demandas 
do mercado de trabalho por uma melhor 
qualificação de nossa mão de obra. 

Uma ressalva a ser feita é que, embo
ra a implementação dessas políticas te
nha muitos méritos, a melhora da quali
dade da nossa mão de obra só se efetivará, 
de fato, com a melhora da Educação Bási
ca como um todo. As experiências dos pa
íses desenvolvidos que alcançam os me
lhores resultados nas avaliações interna
cionais demonstram que não há milagres. 

Qualidade com equidade 
Considerando que as políticas do MEC 
buscam criar as condições para que o País 
possa dar um salto de qualidade e equida
de na educação, o êxito desses esforços 
dependerá de alguns pontos, como: 1) 0 
aumento de recursos, com o objetivo de 
expandir programas aqui mencionados, 
especialmente os voltados para as popula
ções mais vulneráveis, que exigem políti
cas e acompanhamentos quase personali
zados. 2) A articulação das diferentes ins
tâncias federativas e das diferentes políti
cas. 3) Avaliações dos programas para o 
monitoramento dos resultados e a realiza
ção de eventuais ajustes no rumo das polí
ticas. 4) Formulação e implantação de po
líticas educacionais específicas para regi
ões e territórios que apresentam profun
das desigualdades sociais, econômicas e 
culturais, a fim de promover equidade na 
oferta de oportunidades educativas. 5) Fi
nalmente, uma posição clara da presiden
ta Dilma, colocando a educação como 
prioridade e integrada a um modelo de 
desenvolvimento sustentável do País, mo
bilizando gestores estaduais e municipais 
para a causa da educação. 
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Text Box
Fonte: Carta na Escola, São Paulo, n. 73, p. 58-61, fev. 2013.




