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O Relatório de Monitoramento Global de Educação para Todos concede ao Brasil um nada honroso 
72º lugar num universo de 127 países. Recebida sem surpresa, até mesmo pelo Ministério da 
Educação, o ensino bra sileiro soma 0,899 pontos no Índice de Desenvolvimento Educacional 
(IDE), calculado com base em quatro avaliações: alfabetização de adultos, matrículas no ensino 
fundamental, paridade entre meninos e meninas no acesso à educação e permanência na escola 
após a quarta série do ciclo fundamental.  
 
No topo da lista, está a Noruega com 0,995 e em último o africano Burkina Faso, com 0,429. A 
Argentina, com 0,970, ficou em 23º lugar, puxando a lista dos outros nove países da América 
Latina que estão acima da 72ª posição.  
 
Esse resultado coloca o Brasil no grupo de países que estão perto de atingir algumas das seis 
metas definidas no Fórum Mundial da Educação em Dakar (2000), mas ainda longe do ideal em 
alguns dos pontos avaliados e, o que é mais grave, pouco parece estar sendo feito para acelerar 
efetivamente esse processo.  
 
O pior resultado, apontado como o vilão na péssima classificação geral, é a evasão que ocorre 
após a quinta série (quesito que rendeu um 87º lugar), seguido da alfabetização de adultos (67º) 
e da paridade de acesso à escola entre meninos e meninas (66º). O Brasil só ficou em situação 
mais confortável no índice de universalização do ensino fundamental, com um 32º lugar, 
creditado aos 97% ou 36 milhões de crianças que estão matriculadas em escolas.  
 
O monitoramento mundial do ensino é patrocinado pela Unesco, órgão das Nações Unidas para a 
educação, ciência e cultura, que recomenda o investimento de 6% do PIB em educação 
(destinamos 4,2%). O levantamento destaca, entretanto, que isso não basta para garantir a 
qualidade do ensino, que encontra sua melhor medida exatamente na taxa de evasão escolar.  
 
Aqui, é preciso avançar. E avançar rápido, se o Brasil está realmente decidido a ingressar na 
desejada fase de desenvolvimento sustentável, mais próspera e mais justa — o que dificilmente 
conseguirá se não conseguir manter uma maior parcela de jovens na escola por, pelo menos, 
onze anos. Convivendo há quarenta anos com os sonhos e expectativas dos jovens, o CIEE está 
cada vez mais convencido de que a sadia integração entre a escola e o mundo do trabalho é o 
melhor instrumento para impulsionar a qualificação dos futuros profissionais e, 
conseqüentemente, ampliar suas possibilidades de inserção no mercado de trabalho e de sucesso 
na carreira.  
 
E mais: pesquisas demonstram que a remuneração do estágio, na forma de bolsa-auxílio, é 
fundamental para manter 46% dos estagiários na escola e, em muitos casos, até ajudar no 
orçamento familiar. Por tudo isso, o estágio é uma atividade que não poderá ficar ausente de 
qualquer política série e abrangente, para promover a urgente (aliás, tardia) melhora de 
qualidade da educação brasileira. 
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