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OInstitutoSingularidades reali-
za o 1.º SimpósioUniversitário
deFormaçãoContinuada com
oficinas sobre educação infan-
til e fundamental. As inscri-
ções sãogratuitas. As oficinas
ocorrerãoentre osdias 4e 7
de julho, nos períodos dama-
nhã, tarde e noite. Informações
e inscrições através do site
www.singularidades.com.br.
Alguns dos temasdas oficinas:
Dasala de aula para a cidade –
comovisitar exposições de
arte comosalunos;Mãos na
massa–as unidadesdemedi-
dano ensino dematemática e
ciências; eEnsino dedireitos
fundamentais de crianças e
adolescentes.

Estudantesdo ensino funda-
mental de escolas públicas de
todooPaís receberão cartilhas
educativasproduzidas pelo
ProjetoDigaSimàVida, de
prevençãodo usodedrogas. A
iniciativadaSecretariaNacio-
nal Antidrogas, emparceria
como InstitutoMaurício de
Sousae oMinistério daEduca-
ção, vai distribuir até o fimdo
anomais de 800mil gibis e
jogos educativos.Outras 20
mil cartilhas serão enviadas
aosprofessores.Omaterial
apresenta o novopersonagem
daTurmadaMônica, oRonal-
dinhoGaúcho, trazendomen-
sagens deprevençãodo uso
dedrogas ao público infantil.
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Qualidadedeensinocontinua
ruimnaAméricaLatina

800milgibispara
educarsobredrogas

EDUCAÇÃO

Melhora quantitativa convive com desempenho fraco, investimento baixo e outras deficiências

Renata Cafardo
SALVADOR
ENVIADA ESPECIAL

AAméricaLatinaaumentousu-
ficientemente o número de
crianças e jovens nas escolas
nosúltimosanos,masaqualida-
de do ensino continua ruim. Es-
se é o resultado do relatório
2006 do Programa de Promo-
ção da Reforma Educativa na
América Latina e Caribe
(Preal),QuantidadesemQualida-
de. O documento foi divulgado
em Salvador, na conferência
Ações de Responsabilidade So-
cialemEducação,promovidape-
laFundaçãoLemann.
Os dados mostram que a re-
gião se sai mal na comparação
de desempenho em avaliações
atécompaísesdaEuropaOrien-
tal, que têm renda semelhante.
Osistemaeducacional latino faz
surgir também os piores entre
os piores: estudantes de baixa
renda. As diferenças entre no-
tas em exames internacionais
dealunos ricos epobres chegaa
91 pontos na Argentina e 67 no
Brasil.Amédiadospaísesmem-
bros da Organização para Coo-
peraçãoeDesenvolvimentoEco-
nômico (OCDE) é de 34. No Ja-
pão, são6 pontos dediferença.
“Semeqüidadenãoépossível
haver qualidade”, diz o educa-
dorecoordenadordaFundação
Ford, Jorge Balán. Para ele, os
países só vão se desenvolver se
escolas ruins tambémmelhora-
rem. “É preciso investir na for-
maçãodeprofessores e emava-
liação permanente”, completa o
secretário geral da Cúpula Ibe-
roAmericana,Enrique Iglesias.
Orelatóriodividiuaeducação
emáreasessenciaisparaaquali-
dade e deu notas gerais para a
AméricaLatina.Sóonúmerode
matrículas recebeuumanotaB,
considerada boa. A região au-
mentou de 91% para 95%, entre
1995 e 2003, o total de crianças
cursandooensino fundamental,
porcentualacimadamédiamun-
dial.Asoutrasáreas–entreelas,
resultado em provas, investi-
mento de recursos e eqüidade –
tiveramapenasnotasC(satisfa-
tória) eD (ruim).
Para o diretor do Preal, Je-
ffrey Puryear, o Brasil está nu-
ma posição mediana com rela-
ção aos vizinhos. “Algumas coi-
sasnoPaísestãomudando,mas
aindaháexcessode investimen-
tonoensinosuperiorepoucono
ensino básico”, diz. O relatório
foi apresentado na conferência
pelo ex-ministro Paulo Renato
Souza, responsável pela educa-
ção brasileira em grande parte
do período estudado. Segundo
ele,éprecisomelhoraraqualida-

de do ensino, estabelecendo pa-
drões claros deaprendizagem.
Mas, de acordo com o ex-mi-
nistro,essaconstataçãosóépos-
sível porque hoje há medidores
nacionaiseinternacionaisdede-
sempenho dos alunos, como o
exame Pisa, feito pela OCDE,
que não existiam há cerca de 15
anos.“Hojemedimosmuitobem
nossos péssimos resultados, te-
mosmuitaconfiançadequenos-
saeducaçãoéruim”,dizoeduca-
dorClaudioMoura eCastro.

RECURSOS
O documento do Preal também
analisouoinvestimentoemdóla-
res feito pelos países na educa-
ção.Osgastosporalunodoensi-
no fundamental naAméricaLa-
tina são inferiores ao dos mem-
bros da OCDE, que é de US$
4.800porano.NoBrasil, o valor
é de pouco mais de US$ 500. O
Chile tem o investimento mais
alto da região, com US$ 1.400

por aluno, e aNicarágua, omais
baixo, comUS$ 190.
A disparidade quanto aos in-
vestimentos em alunos do ensi-
no fundamental e do superior,
como disse o diretor do Preal,
tambémassusta.Aregiãogasta
em média três vezes mais com
estudantes de universidades do

quedas escolas públicas.OBra-
sil tem uma das proporções
mais altas: cinco vezes mais.
“Não dá para tirar dinheiro de
nossas excelentes universida-
des públicas, mas é preciso ter
maisparaoensinobásico”, diz a
secretáriadeCiênciaeTecnolo-
gia doEstadodeSãoPaulo,Ma-

riaHelenaGuimarãesdeCas-
tro.
Aconclusão,principalmen-
tedoensinomédio,tambémé
umproblemadaAméricaLa-
tina.Amédiaéde60%dos jo-
vens terminando a escola na
região. A Argentina, o Para-
guai e o México têm índices
pioresdoqueMalásiaouTai-
lândia,comPIBpercapitase-
melhante.
A Fundação Lemann tam-
bém divulgou um estudo so-
bre a evasão escolar dos lati-
nos. Segundo os cálculos fei-
tos pela entidade, a cada 28
segundos uma criança ou jo-
vemdeixa a escola na região.
Durante a conferência, que
começounaquinta-feiraeter-
minou no sábado, cerca de
5.500alunosdesistiramdees-
tudar.●

A repórter viajou a convite da
Fundação Lemann

Institutodácurso
sobreensinobásico

Boaescola
paratodos
até2022é
metanoPaís

Investimento do País
por aluno do ensino
fundamental é 35,7%
do realizado no Chile

AVALIAÇÃO

PREVENÇÃO

SALVADOR

Um grupo de centenas dos
maioresempresárioseeduca-
dores do Brasil e da América
Latina lançaram em Salva-
dor um compromisso pela
educação. Os brasileiros de-
terminaramcincometas que
devem ser cumpridas até
2022, ano do bicentenário da
IndependênciadoPaís.Asín-
tesedelaséquetodasascrian-
ças e jovens tenhamacesso à
educaçãodequalidadeatées-
se ano.
“Temos que mostrar que
nãoestamossatisfeitoscoma
educação no País. E fazer
com que ela passe a ser pai-
xãonacional,comoofutebol”,
disse o vice-presidente da
Fundação Itaú Social, Anto-
nioMatias.Aintençãodogru-
po,queincluiempresáriosco-
moJorgePauloLemann,Ho-
rácio Lafer Piva e Jorge Ger-
dauJohannpeter,éademobi-
lizar a sociedade, promover
discussõesecobrarocumpri-
mentodasmetas.
Eles também tiveram o
apoio de entidades represen-
tativasdesecretáriosmunici-
paiseestaduaisdeEducação.
Entre as metas, há o investi-
mentomínimoanualparaca-
daalunode25%darendamé-
diaper capitadobrasileiro.
Umescritório serámonta-
do para as atividades do gru-
poquefoinomeadoTodospe-
la Educação. Segundo José
PauloSoares,diretordoInsti-
tuto Gerdau, serão necessá-
riosR$2milhõesparaasdes-
pesas, mas já há R$ 300 mil
disponíveis. O compromisso
foi lançado durante a confe-
rênciaAçõesdeResponsabili-
dadeSocialemEducação.Foi
tambémmarcadaumamani-
festação em prol do cumpri-
mentodasmetas para o dia 6
desetembro,vésperadadata
da Independência, noMuseu
do Ipiranga.
Outros países também se
compremeteram com metas
nacionais. O Paraguai criará
umconselho de ciência e tec-
nologia e os países daAméri-
caCentralpretendemorgani-
zar um canal de TV educati-
vo.● R.C.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 26 junho 2006. 1º Caderno, p. A16. 




