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De amanhã até sábado, estudiosos, representantes governamentais e 100 empresários, de 
diversos países, estarão reunidos na Bahia para discutir a situação do ensino no continente 
latino-americano. Eles participarão da conferência "Ações de Responsabilidade Social em 
Educação - Melhores Práticas na América Latina", organizada pelas fundações Lehmann e 
Jacobs, cujo objetivo é estabelecer metas para que a inciativa privada possa contribuir 
efetivamente para o avanço da educação na região.  
 
"Estamos trazendo os economistas e os empresários para essa discussão que, no geral, é 
restrita aos acadêmicos, políticos e sindicalistas", diz Llona Becskeházy, diretora-executiva da 
Fundação Lemann. Na conferência, serão apresentados e analisadas iniciativas de sucesso de 
investimentos privados na área de educação em diferentes países. Na Colômbia, por exemplo, 
existe um programa modelo de concessão de novas escolas públicas a instituições particulares, 
que já resultou em 51 unidades, atendendo 45 mil alunos, cerca de 5% da população de 
Bogotá.  
 
Em termos de investimentos, o panorama do ensino na AL não está tão sombrio. Na última 
década, inclusive, a porcentagem de crianças que concluíram o ensino fundamental e médio na 
região superou qualquer outra parte desenvolvida do mundo, segundo relatório feito este ano 
pelo Programa de Promoção da Reforma Educativa na América Latina e Caribe (Preal). O 
mesmo levantamento informa, em contrapartida, que não foi registrado quase nenhum 
progresso na melhoria da aprendizagem e na redução das desigualdades nas escolas. "O que 
falta é qualidade", diz a diretora.  
 
No Brasil, segundo ela, hoje existe um pacto silencioso. "As pessoas dizem que os professores 
ganham mal, que o investimento é pequeno e por isso não podem fazer nada", diz. "Acredito 
que podemos melhorar o que temos fazendo com que as crianças que têm acesso ao ensino 
saiam, no mínimo, com as habilidades adequadas para sua idade". O país forma por ano, 9 
milhões de alunos no ensino médio.  
 
Uma das grandes questões que comprometem a qualidade da educação na AL é a formação 
dos professores. Apenas três quartos dos que atuam no ensino fundamental possuem a 
formação mínima exigida por seus países, o que faz com que eles estejam bem abaixo da 
média de formação global e do leste asiático. As consequências econômicas são claras e 
desastrosas. Segundo o relatório do Preal, os trabalhadores da região possuem um nível de 
escolaridade mais baixo que os do leste asiático e Europa Oriental. A defasagem em relação 
aos asiáticos vem até aumentando nos últimos anos. "A Ásia acordou para o fato de que a 
educação era importante para o seu desenvolvimento há muitos anos, enquanto nós 
continuamos dormindo", diz Llona. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 21 jun. 2006, Eu & Carreira, p. D6. 


