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Os professores não estão dispos-
tos a pagar a conta pela má quali-
dade do ensino no País, aponta-
da pelo relatório que a Unesco
divulgou anteontem. Especialis-
tas em educação alertam que
não falta conteúdo, mas recursos
que assegurem boas condições
de trabalho para que este conteú-
do chegue de maneira eficiente
aos alunos. “É simplista esta con-
clusão de que falta conteúdo”,
opina a professora da Faculdade
de Educação da PUC-SP Neide
de Aquino Noffs, ressaltando
que nosso currículo é bom,
abrangente. “O conteúdo não
deixou de ser importante na esco-
la brasileira. A questão é de for-
ma, de metodologia. Falta uma
maneira adequada para chegar
ao aluno.”

A Unesco deu ao Brasil o 72.º
lugar num ranking de qualidade
na educação, do qual participa-
ram 127 países. Para isso, consi-
derou que mesmo tendo posto
quase todas as crianças entre 7 e
14 anos na escola, o País ainda
peca por quesitos fundamentais.
A evasão escolar a partir da 4.ª
série, causada em especial pela
repetência, é um dos itens mais
sintomáticos, somado ao núme-
ro insuficiente de horas diárias
de estudo. “São problemas que
nós, que trabalhamos com educa-
ção, conhecemos bem”, anota a
professora Neide. “É preciso en-
tender que, sim, queremos todos
na escola, mas aprendendo.”

RECURSOS, RECURSOS
Além dos fatores citados no rela-
tório da Unesco, outros proble-
mas comprometem o sucesso do
sistema de ensino no País. E, de
uma maneira ou de outra, tudo
passa por questões financeiras,
recursos governamentais. Neide
ressalta, por exemplo, que é im-
possível trabalhar bem numa sa-
la com 40 alunos, a média no
País. O ideal para que o profes-
sor possa dar a atenção necessá-
ria é ter 20 alunos por sala. Diz
ainda que é muito difícil aperfei-
çoar os conhecimentos ganhan-
do pouco, o que compromete a
compra de livros, por exemplo.
“O Brasil não olhou para isso
ainda”, anota Neide. “O profes-
sor brasileiro não tem articula-
ção com a pesquisa, ele é aprisio-
nado pelo livro didático”, conti-
nua. “Dessa forma, não tem ins-

trumentos para fazer as adequa-
ções necessárias do currículo ao
contexto dos seus alunos.”

Mas mesmo com estas limita-
ções, que não estão nos números
das pesquisas, mas no dia-a-dia
da sala de aula, os especialistas
avaliam que a escola no País não
fracassou, muito menos os nos-
sos professores. “Na medida do
possível, a rede de ensino é boa,
as crianças agora estão na esco-
la. Mas faltou uma política de
formação de professores”, acre-
dita a consultora educacional Ve-
ra Anselmi Melis Paulillo, repre-
sentante da World Forum Foun-
dation. “O Brasil tem de pensar
nos seus docentes. Eles necessi-

tam de uma formação que lhes
dê segurança, até para lidar com
os erros dos alunos”, avalia. “A
diminuição do conteúdo do ensi-
no tem muito a ver com a ausên-
cia de uma política de formação
dos professores.”

Mas a busca efetiva da quali-
dade de ensino passa, primeiro,
pela definição do que é qualida-
de, diz a educadora Eloísa De
Blasis, pesquisadora do Centro
de Estudos e Pesquisas em Edu-
cação, Cultura e Ação Comunitá-
ria (Cenpec). “Particularmente,
eu acho que não temos um con-
senso sobre qual qualidade no en-
sino queremos, para estabelecer
parâmetros e brigar por eles”,
afirma. “A Constituição, por
exemplo, prevê a garantia de
uma educação de qualidade, mas
não diz que qualidade é essa.”

Por isso, afirma Eloísa, gover-
no e sociedade civil devem con-
versar, para planejar um novo
sistema de ensino. “É preciso as-
segurar o acesso à escola, mas
não adianta amontoar todo mun-
do numa classe. É preciso desti-
nar os recursos para a educação,
mas também fazer uma discus-
são sobre como aplicá-los”, argu-
menta a educadora, ressaltando
que garantir a permanência dos
alunos na classe vai muito além
do giz e do apagador. “O Brasil
tem de pensar a educação de ma-
neira global. A gente não se edu-
ca só na escola.”●
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O Brasil é um dos países que já al-
cançaram a meta de igualdade no
acesso à educação entre meninos
e meninas, prevista para 2005.
No entanto, enquanto boa parte
do mundo ainda briga para colo-
car mais meninas para estudar, o
País enfrenta um problema con-
trário: o difícil é manter os meni-
nos na escola. Nos anos finais do
ensino fundamental, no ensino
médio e no superior, muitos de-
les são tirados das aulas para tra-
balhar e ajudar a família – e as-
sim as meninas predominam.

Em 1990, no Brasil, 94,7 %
dos meninos estavam na escola
no ensino fundamental, enquanto
entre as meninas a proporção era
de 86,7%. Hoje, a matrícula dos
meninos é de 96,8% e das meni-
nas, 97,1%. Mas, quando se che-
ga ao ensino médio, a taxa dos
meninos cai para 68,7% e o das
meninas fica em 74%. O número
de homens, no entanto, é maior
nos programas de educação de jo-
vens e adultos.

“Esse é um problema real não
apenas no Brasil, mas no restan-
te da América Latina e no Cari-
be. Estamos buscando uma solu-
ção”, disse a diretora-geral do
Fundo das Nações Unidas para
Infância (Unicef), Carol Bella-
my. Segundo ela, os problemas
econômicos da região acabam ti-
rando os meninos da escola
mais cedo. Ao contrário do res-
to do mundo, onde as meninas
tendem a ficar em casa para aju-
dar a mãe ou cuidar dos irmãos,
no Brasil e na América Latina a
tendência é que os meninos aju-
darem a família arrumando al-
gum emprego.

“Uma das razões da manuten-
ção das crianças na escola é a pos-
sibilidade de a educação ajudar

na obtenção de um emprego me-
lhor. Com os problemas econômi-
cos que os países enfrentam, essa
possibilidade diminui, colaboran-
do para que os meninos saiam an-
tes da escola”, disse Carol. A ta-
xa de matrícula inicial é a mes-
ma, mas à medida que as séries
avançam, mais meninas ficam e
mais meninos deixam os estudos.

PAIS
A avaliação da diretora do Uni-
cef é que a América Latina preci-
sa de mais envolvimento dos
pais na educação, tanto quanto o

das mães. Também seria necessá-
rio aumentar o número de profes-
sores homens nas escolas lati-
nas. Hoje, a dominância é das
mulheres. “É preciso mais mode-
los masculinos nas escolas.”

Essa nova desigualdade é ca-
racterística da América Latina e
aparece em menor medida tam-
bém em alguns países desenvol-
vidos. Na maior parte do mundo
a briga ainda é para colocar as
meninas na escola. Falta de recur-
sos leva, em muitos países, as fa-
mílias a terem de escolher qual fi-
lho mandar para a escola, e nor-

malmente os meninos ga-
nham. A falta de segurança
no acesso à escola e até falta
de professoras mulheres ou
banheiros femininos também
inibem as meninas de freqüen-
tar escolas. Hoje, 57% das
crianças que estão fora da es-
cola, em todo o mundo, são
mulheres. A meta é atingir a
igualdade até o ano que vem,
mas a possibilidade que isso
aconteça é ínfima. “Não pode-
mos ter mais desculpas para
que ações não sejam toma-
das”, disse Carol.●
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Superlotação das
salas de aula impede o
bom aproveitamento,
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Recentemente, o Ministério da
Educação, por meio do Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais (Inep), publicou
um documento intitulado Os De-
safios do Plano Nacional de Edu-
cação (PNE), onde se apresenta
umdiagnóstico daeducaçãobrasi-
leira, as metas estabelecidas por
esse plano e as estimativas de ma-
trículas para os próximos anos,
com vistas ao seu cumprimento.
Decorridos quase quatro anos da
aprovação do PNE pelo Congres-
so Nacional, constata-se que o
País ainda está longe de atingir o
status educacional necessário à
sua inserçãonocenário internacio-
nal de competitividade e luta pela
cidadania. O momento é, portan-
to, oportuno para algumas refle-
xões.

Há pouco tempo, por exemplo,
quando a imprensa noticiou que o
Brasil havia caído três posições –
da 54.ª para a 57.ª – no ranking

das 104 nações mais competitivas
do Fórum Econômico Mundial,
uma das explicações apresenta-
das foi obaixonível deescolarida-
de. O fator educação constitui ho-
je um dos pontos mais importan-
tes e decisivos para garantir às na-
ções posições mais consistentes
para o enfrentamento de um mun-
do que se transforma e opera mu-
danças e revoluções radicais em
vários setores. Os novos desafios
colocamoconhecimento em posi-
ção de centralidade e exigem uma
escola de qualidade para todos.

O Plano Nacional de Educação
representava uma esperança con-
creta. Ele foi legitimado por inú-
meros debates e audiências públi-
cas. Previa – nunca será demais
lembrar – a elevação dos investi-
mentos em educação de 4,5% pa-
ra 7% do PIB, o que poderia ter
dado um novo impulso à política
educacional brasileira. Lamenta-
velmente, os dispositivos que as-
seguravam um avanço no finan-
ciamentoda educação foram veta-
dos devido às dificuldades decor-
rentes do ajuste da dívida. Toda-
via, ao se vetar esses dispositivos,
vetou-se também uma chance his-
tórica de se instaurar uma política
educacional de Estado que fosse
estável e duradoura.

As dificuldades agora são

maiores, pois os déficits são
cumulativos e comprometem a
trajetória escolar de milhões de
crianças e jovens. Ademais, am-
plia-se o problema da qualidade
devido às novas responsabilida-
des da escola numa sociedade
quepriorizao conhecimento. Nes-
sa direção, quando se examina
com a devida atenção os índices
de qualidade, alguns são de tirar o
sono de quem quer que esteja
preocupado com o futuro do País.
A proficiência em Matemática e
em LínguaPortuguesa, por exem-
plo, segundo o documento do
Inep, foi respectivamente conside-
rada adequada em apenas 6% e
5,4%dos alunosda 3.ª série do en-
sino médio regular. Esses dados,
postos à luz da reestruturação da
economia e das sociedades e das
novas competências e habilida-
des requeridas pelo processo de
globalização, deixam o Brasil em
situaçãobastante incômoda, quan-
do não, vulnerável.

Foram as nações que percebe-
ram no passado a importância da
educação, que também consegui-
ram atingir estágios de desenvol-
vimento mais avançados. Muitas
delas, já no século 19, cuidaram
de estabelecer sistemas públicos
modernos de educação, com vis-
tas àuniversalização da escola pri-

mária. Foi assim na França, onde
Guizot, ministro da Instrução Pú-
blica, determinou, em 1833, a
abertura de escolas elementares
na maioria das comunas e, de-
pois, em 1882, a educação primá-
ria naquele país haveria de se tor-
nar gratuita e obrigatória; tam-
bém a Inglaterra, com a Lei de
1870, que criou as primeiras esco-
las sustentadas pelo Estado e,
anos depois, determinou a fre-
qüência escolar obrigatória.

Alguns vizinhos, como a Ar-
gentina e o Uruguai, também or-
ganizaram sistemas públicos de
educação. Na Argentina, Domin-
gos Faustino Sarmiento, profes-
sor e fundador da primeira escola
normal na América do Sul
(1842), chegou a senador e presi-
dente da República, empreenden-
do, nesta condição, substantiva re-
forma educacional em seu país.
No Uruguai, José Pedro Varella,
ogrande inspirador daLeiOrgâni-
ca do Ensino de 1877, possibili-
touavanços importantes na educa-
ção daquele país.

No Brasil, uma lei da Assem-
bléia Geral, de 15 de outubro de
1827, logo após a Independência,
determinou a criação de escolas
de primeiras letras em todas as lo-
calidades. Teria sido a Lei Áurea
da Educação Brasileira, para usar

aexpressãodeLauro deOlivei-
ra Lima. Todavia, o Ato Adi-
cional de 1834, digerindo mal
o liberalismo da época, dele-
gou às províncias essa respon-
sabilidade, isentando o poder
central de uma missão que lhe
seriaprópria, deixandoaeduca-
ção primária à sua própria sor-
te. É oportuno sublinhar que só
nasúltimas décadas o País pas-
sou a se preocupar com a edu-
cação primária, sobretudo a
partir da Constituição de 1988.

Disso tudo decorre a urgen-
te necessidade de umauto-exa-
me do Brasil na área da educa-
ção. Só por intermédio de um
esforço comum da Nação, que
poderá ser alcançado por um
amplo pacto suprapartidário,
poderá o País recuperar o tem-
po perdido mediante a implan-
tação de uma política de Esta-
do duradoura, estável, sistêmi-
ca. Ações localizadas e par-
ciais, ou ações para atender à
efemeridade do tempo político
só servem para adiar e agravar
o quadro atual, já por demais
preocupante.●
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O aviso veio da França: se
não houver um compromis-
so maior dos países doado-
res – e também dos países
mais pobres em usar bem
seus próprios recursos –
nem as metas de Educação
para Todos nem mesmo as
metas do milênio estabeleci-
das pelas Nações Unidas se-
rão cumpridas até 2015. Em
um discurso ontem à tarde
durante a 4.ª Reunião Mun-
dial do Programa Educação
para Todos, o ministro para

Cooperação e Desenvolvimen-
to da França, Xavier Darcos
afirmou que, mesmo tendo sido
aumentados desde 2000, os re-
cursos internacionais são clara-
mente não suficientes.

De acordo com Darcos, os re-
cursos necessários apenas para
a universalização da educação
primária podem chegar a US$
5 bilhões – hoje o dinheiro dis-
ponível não chega a US$ 2 bi-
lhões. “É por isso que os presi-
dentes Luiz Inácio Lula da Sil-
va e Jacques Chirac decidiram
lançar um apelo à comunidade
internacional não só para a mo-

bilização de outros recursos
financeiros mas também a
implementação de mecanis-
mos inovadores de financia-
mento”, disse o ministro.

Estas propostas incluem
as idéias levantadas por Lula
e Chirac no combate à pobre-
za, incluindo taxação de tran-
sações financeiras e comér-
cio de armas, luta contra pa-
raísos fiscais e contribuições
voluntárias nas compras por
cartões de crédito – nenhu-
ma delas bem-recebida por
países importantes, como os
Estados Unidos. ● L.P.
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