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Alunos do ensino fundamental em São Paulo; para senador Cristovam Buarque
(PPSDF), “Brasil está melhorando, mas ficando para trás”
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Pátria em busca de educação

Por Maria Clara R. M. do Prado

"Inúmeros outros assuntos podem ser atendidos de vários modos, com transigência, reduções, adiamentos. Este, da
educação, é inexorável e, como as coisas que participam da divindade, tem consequências implacáveis, produzindo os
resultados fatais que tiverem sido preparados tanto por um interesse esclarecido e elevado como por uma irrefletida
negligência" (Cecília Meireles, em crônica publicada no "Diário de Notícias", em 21 de setembro de 1932).

Tivesse vivido até este século, a escritora e educadora Cecília Meireles (1901-1964) constataria que a "irrefletida
negligência" acabou por prevalecer no tratamento da educação brasileira ao longo de mais de oito décadas, caminhando
para o centenário. Com consequências, ateste-se, implacáveis. Qualquer que seja a fonte de pesquisa, todas apontam para a
deficiência no rendimento do ensino básico público (níveis fundamental e médio) decorrente da baixa qualidade da
educação nas escolas municipais e estaduais.

Houve avanços, sem dúvida. Os alfabetizados com 15 anos de idade e mais, no total da população da mesma faixa,
passaram de 49,4% em 1950 para 74,6% em 1980 e hoje correspondem a 91,73%, segundo dados da Unesco. Mas, diz a
organização que 38% dos analfabetos latino-americanos são brasileiros.

A cobertura da educação, medida pela oferta de vagas, é hoje praticamente universal. Os programas sociais com bolsas
vinculadas ao estudo ajudaram, mas boa parte do aumento da escolaridade deve-se à menor evolução da taxa populacional
pela queda da taxa de fertilidade. O IBGE estima que a quantidade de crianças no país será reduzida, em média, no passo
de 500 mil por ano nos próximos 20 anos. A participação da população jovem (menos de 15 anos) no total da população,
que era de 30% em 2000, chegará a 17,6%, em 2030.

Cerca de 98,6% das crianças nos primeiros anos do ensino fundamental, dos 6 aos 10 anos de idade estão nas salas de aula.
Mas graves defasagens ainda persistem: menos de 80% dos alunos conseguem concluir o 9º ano, último do ensino
fundamental, enquanto que no ensino médio a realidade é inexplicavelmente dramática.

Com alta taxa de evasão devido a fatores como necessidade de complementação da renda doméstica, gravidez precoce ou
simplesmente por falta de interesse, pouco mais da metade dos jovens da faixa de 15 até os 19 anos (com um ano de
defasagem) consegue concluir o ensino médio. E os que chegam ao fim saem da escola em sua grande maioria sem saber
escrever de forma minimamente elaborada, sem conseguir ler textos mais complexos e nem resolver operações básicas de
matemática.

"O Brasil está melhorando, mas ficando para trás." A frase do senador Cristovam Buarque (PPS-DF) resume bem a
situação. Único político no Senado Federal dedicado à questão educacional, Cristovam reforça que falta vontade dos
dirigentes para mudar: "não há nem coesão, nem visão de longo prazo".
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O gráfico da pág. 7 dá uma boa ideia do tamanho do problema. Apenas 3,6% dos alunos do 3º ano do ensino médio na rede
pública avaliados pelo Saeb/MEC em 2015 atingiram o aprendizado de matemática considerado adequado pelo movimento
Todos pela Educação - mínimo de 350 pontos. Em português, os alunos no fim do 3º ano do curso médio com aprendizado
considerado adequado (mínimo de 300 pontos) representam 22% do total no mesmo nível de estudo.

Mais assustador é o resultado da Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA), do MEC, indicando que 55% das crianças do
3º ano do ensino fundamental (8 a 9 anos de idade) não sabem ler palavras com mais de uma sílaba e não conseguem
contar objetos. A alfabetização tardia abre um buraco na capacidade de aprendizagem que acompanha as crianças até a
idade adulta.

"Os indicadores nacionais são péssimos, de cada dez crianças que entram na 1ª série do fundamental apenas cinco chegam
ao terceiro ano do ensino médio. Temos uma perda de 50% da principal matéria-prima de que um país precisa para se
desenvolver, como se só metade da matéria-prima de Carajás chegasse ao porto de embarque. Como uma empresa pode
sobreviver com um nível tão grande de perda?", compara Viviane Senna, presidente do Instituto Ayrton Senna (IAS), que
há 20 anos atua na área.

Mais instruídas, as pessoas ganham consciência dos seus direitos e deveres e
também contribuem para o aumento da renda do país. De forma generalizada,
essa percepção escapa à grande maioria dos brasileiros de diferentes matizes,
renda e credo, apesar das fortes evidências da importância dos níveis de
aprendizagem no desenvolvimento econômico. A literatura acadêmica é farta
em exemplos da estreita correlação entre educação e eficiência produtiva.

"Ficar para trás" significa deixar de acompanhar a evolução tecnológica que
rapidamente influencia as atividades no mundo e muda a cara do mercado de

trabalho. A baixa qualidade do ensino tem mantido o Brasil na retaguarda quando comparado a outros países que adotam
há anos novas técnicas de ensino, com uma abordagem mais ampla em competências que facilitam a inserção das novas
gerações nos processos de informatização.

São conhecidos os resultados do país no levantamento internacional do Pisa/OCDE de 2015. As médias dos alunos
brasileiros (jovens de 15 anos de idade, matriculados em escolas públicas e privadas) nas avaliações da proficiência em
matemática, leitura e ciências podem ser visualizadas na tabela da pág. 8, que também contempla os dados econômicos
básicos usados pela pesquisa de competitividade do World Economic Forum (WEF) divulgada em 2017. O relatório do
WEF destaca a relação entre educação e competitividade.

A tabela desta página abrange um grupo de países desenvolvidos e em desenvolvimento presentes nas duas pesquisas. É
fácil perceber que o baixo nível da produtividade da mão de obra brasileira se casa com o pobre desempenho nos testes do
Pisa e quão longe aqueles números estão dos demais países, mais evoluídos.

Não se deve esperar grandes resultados nos testes do Pisa de 2018, quando a avaliação será focada mais em competência
do que em conteúdo, com ênfase em interpretação de textos, uma seara mais complicada para os alunos brasileiros que
ainda não conseguiram dominar o bê-a-bá dos conteúdos das áreas básicas de conhecimento. A precária performance em
matemática é atribuída pelos educadores à impossibilidade dos alunos entenderem os enunciados das questões.

A baixa produtividade do trabalho no Brasil aponta para uma dura realidade no futuro próximo. De um lado, a redução
acentuada do ingresso de jovens no mercado de trabalho - o bônus demográfico deve durar no máximo mais 15 anos -
significa menor impacto da absorção da mão de obra no crescimento do PIB e, de outro, a evolução tecnológica passa a
exigir outros tipos de conhecimento, além da leitura, da escrita e da matemática.

À semelhança do que ocorreu com a linhas de produção na indústria a partir da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), os
serviços intensivos em mão de obra tendem a desaparecer, mas em velocidade muitas vezes mais acelerada. É o caso dos
caixas nos supermercados e dos atendentes em balcão. Só o setor de telemarketing emprega no Brasil cerca de 1,5 milhão
de pessoas, todas com o 3º ano do ensino médio completo. Estão aptas a atender chamadas telefônicas e até a resolver
pequenos problemas previstos no manual, mas dificilmente estariam preparadas para lidar com tarefas mais sofisticadas
que exigem conhecimento específico, criatividade, trabalho em equipe e velocidade de raciocínio, entre outras habilidades.
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"A matemática é cada vez mais importante para entender racionalmente como a tecnologia pode ser aplicada, mas,
considerando o gap que temos do ponto de vista educacional, pode-se dizer que um terço da população economicamente
ativa no Brasil é inútil para o mercado de trabalho, seja porque não tem alfabetização mínima ou porque não foi preparada
para os trabalhos que a vida moderna de hoje exige", observa o presidente do conselho da Câmara Americana de Comércio
(Amcham), Hélio Magalhães, também presidente do Citibank Brasil até fins de dezembro, quando se aposentará da função.

A Amcham, que reúne cerca de 5 mil empresas, tem na competitividade seu principal foco, mas tende a ampliar o conceito,
levando-se em conta a visão de Magalhães de que, mais do que a globalização, é preciso acompanhar em detalhe o avanço
da digitalização e da automação na era da inteligência artificial. "Eu não sei se os empresários brasileiros já se deram conta
dessa transformação que vai mudar muito o mercado de trabalho. Um dos aspectos que não se considera é o fato de termos
vivido uma recessão profunda, com menos projetos e investimento que demandam menos pessoas qualificadas. Mas, se a
economia voltar a crescer, vamos ter um apagão sob o ponto vista da qualificação da mão de obra. Ou você acha que o
Brasil tem engenheiros suficientes para colocar o país no nível adequado? Só na infraestrutura, já digo que não."

Na contramão da história, a educação no Brasil está longe de ser uma
prioridade política e não se sabe se algum dia será tratada como política de
Estado. Falta fiscalização nas escolas, não há controle na aplicação da massa
de dinheiro alocada no setor (cerca de 6% do PIB, das mais altas do mundo),
não há preocupação com a formação dos professores, não há agilidade na
burocracia supostamente encarregada de administrar as questões
educacionais nos vários níveis de governo e não há mecanismos de coerção
que responsabilizem governadores, prefeitos e diretores de escolas pela

ineficiência e a omissão no setor. Por todos aqueles ralos escoa a educação brasileira.

Os gráficos da pág. 8 mostram a evolução do aprendizado de português e matemática nos níveis do ensino básico desde
1995. Em alguns anos, chegou-se a andar efetivamente para trás.

Na esfera política, há uma intransponível dicotomia entre o tempo de maturação dos projetos educacionais e a preferência
imediatista de deputados e senadores, governadores e prefeitos por questões que podem render voto no curto prazo.

Basta lembrar que sequer existe na Câmara dos Deputados uma bancada organizada para brigar pela melhoria do ensino
público. Há parlamentares genuinamente envolvidos com a educação, deve-se dizer, mas nada que de longe se assemelhe,
por exemplo, à frente parlamentar da agropecuária - a chamada bancada do boi, composta por mais de 200 deputados e
pautada por reuniões frequentes em defesa dos interesses do setor -, a ponto de ter influenciado na polêmica portaria
favorável ao trabalho escravo, como se viu recentemente.

"A comissão de educação na Câmara dos Deputados é altamente produtiva e faz muita audiência pública, mas as boas
intenções se perdem", comenta o deputado Bacelar (Pode-BA), indicando que muitos deputados, mesmo da oposição, se
aproximam do Executivo para pedir (favor), e não para tratar da melhoria do setor educacional. Com ele, somam-se quatro
os deputados federais, em meio aos 513 parlamentares da Câmara, genuinamente comprometidos com o tema.

O último Plano Nacional da Educação (PNE-II), introduzido em 2014 com 20 metas para vários quesitos como
aprendizado, gestão das escolas e a qualificação dos professores, entre outros, não está sendo cumprido como se esperava.
Alguns acham que, apesar das boas intenções, o plano não passa de uma colcha de retalhos. Não consegue conectar de
forma coerente e articulada as várias pontas do sistema básico da educação.

"O PNE não vai ser cumprido, como o anterior [PNE-I] também não foi. É amplo demais e com metas demais que não
amarram a fonte orçamentária", avalia a secretária de Educação de Goiás, Raquel Alessandri Teixeira, para quem o modelo
usado no Canadá deveria ser referência. "Lá, toda a estrutura equivalente a um Ministério da Educação está vinculada ao
Ministério da Economia, estabelecendo uma relação estreita entre educação e desenvolvimento econômico." Também em
outros países de ponta na educação, como a Coreia do Sul e a Finlândia, as metas são traçadas de acordo com o projeto de
desenvolvimento estabelecido para o país.

O maior avanço efetivamente visível no setor educacional brasileiro até aqui ocorreu no aprimoramento dos instrumentos
de avaliação. Além do Enem, o MEC aplica a cada dois anos a Prova Brasil de matemática e português para alunos do 5º e
do 9º anos do fundamental. O censo escolar ocorre todos os anos para avaliar instalações, serviços oferecidos, capacitação
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dos professores, entre outros itens. O censo de 2016 revelou que 34% das escolas públicas do ensino fundamental dispõem
de biblioteca e apenas 9% têm laboratório de ciências. Não mais de 33% das escolas têm esgoto em rede pública e pouco
mais da metade, 58%, conta com fornecimento de água por rede pública.

O Saeb avalia de forma amostral o desempenho dos alunos. Já o Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) é
calculado pela fórmula que considera o censo escolar, o Saeb e o fluxo de aprovações e reprovações face ao nível do
aprendizado. Identifica as escolas que aprovam alunos com lacunas no aprendizado [famosa aprovação automática].

Portanto, não é por falta de avaliação que a educação brasileira vai mal. Pode-se dizer que os resultados são ruins porque
não existe fiscalização e nem cobrança das autoridades responsáveis pela qualidade da oferta da educação pública no país.

A Lei de Responsabilidade Educacional em tramitação no Congresso Nacional prevê a responsabilização de todos os
envolvidos com a educação, desde os governos até os professores. Mas há resistências ao projeto, sob a alegação de que o
país é muito grande e que seria difícil e até injusto culpar os gestores e os professores pelos maus resultados dos alunos. A
rigor, a responsabilidade pela péssima situação da educação pública é, ao fim e ao cabo, do Poder Executivo, nos níveis
federal, estadual e municipal.

Não se sabe se o projeto será algum dia aprovado. Na ausência dele, ganha relevância a tarefa do Ministério Público de
zelar pela observância dos princípios constitucionais relativos, entre outros, à educação e aos direitos e interesses coletivos
da família, da criança e do adolescente. Até aqui têm sido relativamente poucos os casos de promotores e procuradores
preocupados em vasculhar números, levantar o percurso do dinheiro e responsabilizar os governos pelos desvios
eventualmente encontrados na aplicação das verbas e nos resultados obtidos a partir dos investimentos feitos.

Em Alagoas, um dos Estados com os piores resultados nos testes da Prova
Brasil e no Ideb, com a mais alta taxa de abandono escolar no ensino médio
(15,21%), a promotora estadual Cecília Carnaúba descobriu desvios da ordem
de R$ 24 milhões entre 2010 e 2015, envolvendo dinheiro do sistema
educacional. "Consegui que R$ 12 milhões em 2012 e mais R$ 4 milhões em
2013 retornassem aos cofres do Estado, mas também constatei que os
indicadores de educação não melhoraram", diz ela, que resolveu desde então
criar o projeto Fale, Educação com a ajuda de outros promotores.

O piloto foi lançado em 2017 em 15 escolas, nos níveis do fundamental II e do ensino médio, com metodologia de ensino
que estimula o debate entre os alunos, seguido de redação, com foco em valores constitucionais, integração ambiental e
outros assuntos. "Fazemos tudo em parceria com a Secretaria de Educação para oferecer um modelo interativo de ensino
diferente do modelo vigente de aulas expositivas, onde o conteúdo já vem pronto", explica a promotora.

A questão curricular tem sido uma das causas do imbróglio educacional no país. Desde os primórdios, Estados e
municípios tiveram total liberdade para definirem a base curricular usada nas escolas do ensino básico sob sua
responsabilidade. "Isso surgiu lá atrás, a partir de uma visão romântica da educação, mas quando se olha para os 30 países
com resultados mais altos no Pisa, observa-se que todos têm uma base curricular única, com exceção do Canadá, onde os
currículos são regionalizados devido à peculiaridade de parte do país falar inglês e outra parte, francês", afirma Claudia
Costin, ex-secretária de Educação na cidade do Rio de Janeiro e diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas
Educacionais (Ceipe), think tank abrigado na Ebape da FGV Rio.

Um grande passo é esperado com a aprovação da base nacional comum curricular que passará a orientar o ensino em todas
as escolas no nível infantil (4 a 5 anos de idade) e no nível fundamental (6 a 14 anos de idade). A rigor, será um pré-
currículo, com parâmetros mínimos para o ensino dos conteúdos das áreas tradicionais de conhecimento, além de noções
de convívio e outras competências. O ensino da língua inglesa passará a ser obrigatório a partir do 6º ano do ensino
fundamental. A base curricular para o ensino médio ainda está em discussão.

Mas não se sabe como ficará a formação do professor. Esse é um ponto que concentra a unanimidade das críticas. Dez
entre dez especialistas apontam a baixa qualidade do professor como o principal entrave a ser superado no país.
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Muitos alunos de escolas públicas que querem ingressar no ensino superior só conseguem pontuação para pedagogia, um
dos cursos menos demandados, em geral. É o caso de Edivaldo Pinheiro da Silva, de 40 anos, professor do 4º e do 5º ano
do ensino fundamental em Teresina, Piauí. Quando fez o exame para a faculdade, sua primeira opção era administração,
mas foi aprovado para pedagogia. Dá aula hoje em duas escolas privadas na periferia da cidade.

A proliferação de escolas privadas nos bairros periféricos é uma realidade relativamente recente. Com mensalidades ao
redor de R$ 200, muitas vezes custeadas com bolsas de estudo concedidas por empresas privadas, aquelas escolas
cresceram com o poder aquisitivo das classes C e D, mas a qualidade do ensino não difere muito do nível das escolas
públicas. Afinal, a base de formação exigida do professor é a mesma. O fenômeno existe nas periferias de outras cidades,
como São Paulo.

Não se conhece um estudo mais aprofundado sobre a representatividade das escolas privadas da periferia na educação do
país. Os dados da Prova Brasil e do Idep não identificam o nível da qualidade de ensino e da infraestrutura entre as
diferentes escolas privadas do país.

Mas chama atenção o fato de os alunos brasileiros com as notas mais elevadas no teste de matemática do Pisa de 2015 não
terem alcançado sequer o patamar inferior dos resultados da média OCDE, representativa de todos os países avaliados. O
gráfico ao lado mostra que o percentil mais alto (75º) do desempenho do Brasil está abaixo do percentil inferior (25º) da
média OCDE. Em uma escala com maior dispersão, o topo das melhores notas brasileiras em matemática não alcança a
nota média da OCDE. Ou seja, o desempenho das escolas privadas, mesmo as de melhor ensino, também é ruim em
comparação com outros países.

"Não adianta botar mais dinheiro se o sistema continua o mesmo, temos um ciclo vicioso na formação do professor que
acaba ensinando mal porque tem uma péssima formação pedagógica, temos um sério problema de gestão pública,
dependente de uma burocracia cuja agenda não é voltada para a eficiência, e temos o fator político que atrapalha a
continuidade dos projetos educacionais que estejam dando certo, além das influências de vereadores e prefeitos na
indicação dos diretores das escolas públicas, pessoas completamente despreparadas para a função", diz Viviane Senna.

Em países onde a educação é prestigiada, a seleção dos candidatos
interessados em cursar pedagogia ou licenciatura é feita entre os que obtêm as
notas mais altas nos exames. A exigência de mestrado é requisito básico. Ser
professor nos países mais bem avaliados no Pisa significa ter carreira
profissional, ganhar bem e ter prestígio social. E, obviamente, ser
constantemente cobrado sobre os resultados alcançados na sala de aula.

A questão da formação dos professores ganha mais importância diante da
inevitável necessidade de o país caminhar para a escola de tempo integral,

uma realidade em praticamente todo o mundo. Viabiliza o reforço para os alunos que precisam, além do desenvolvimento
de habilidades socioemocionais para a convivência em grupo, a troca de informações e o espírito de liderança.

Entusiasta da escola de tempo integral, Jair Ribeiro, sócio do banco Indusval, criou em 2004 a ONG Parceiros da
Educação. Desde 2010, tem atuado com outros empresários junto à Secretaria de Educação do Estado de São Paulo em
medidas como o concurso destinado à formação de diretores de escolas para 1,8 mil candidatos, com estágio probatório. A
ONG já "adotou" mais de 240 escolas públicas paulistas. Cada parceiro gasta por ano de R$ 150 mil a R$ 200 mil por
escola, um dinheiro que a Secretaria de Educação aplica nas ações implementadas de comum acordo com a burocracia.

"Com a nossa ajuda, foi criado o MMR [método de melhoria de resultado], baseado no programa PDCA [Plan-Do-Check-
Act], um método interativo de gestão empresarial, que será implantado de início em 1.085 escolas, cujos professores
poderão guiar suas ações de acordo com um recorte de habilidades destinadas a determinados desempenhos", diz Ribeiro.

Seu desejo é implantar o ensino integral em todo o Estado. "Já bancamos 40 escolas, mas queremos ampliar porque está
provado que a eficiência das escolas melhora com professores em horário integral e dedicação exclusiva", comenta. Em
todo o Estado, são cerca de 300 as escolas que oferecem o modelo integrado de educação.
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A primeira experiência com ensino integral no país surgiu em Pernambuco, em 2004, com o Instituto da
Corresponsabilidade pela Educação (ICE), uma instituição privada, criada pelo ex-presidente da Philips do Brasil, Marcos
Magalhães. Hoje, cerca de 370 escolas do ensino médio no Estado utilizam o modelo da educação integrada.

A rigor, a ampliação do horário escolar das atuais quatro horas diárias para sete horas está no radar do MEC há pelo menos
três anos. O programa de escola integral para o ensino médio foi retomado pelo governo federal com o incentivo no valor
de R$ 2 mil por ano, por aluno, ao longo de dez anos para as escolas estaduais interessadas.

O Instituto Ayrton Senna está desenvolvendo um projeto piloto de ensino integral com o governo de Santa Catarina. Em
Goiás, a secretária Raquel Teixeira também busca aumentar a quantidade de escolas da rede estadual em horário integral.
Todos têm em mente o modelo bem-sucedido implantado em Pernambuco.

Há, no entanto, visíveis limitações financeiras para a expansão do programa. No relatório Drivers of Student Performance:
Latin American Insights - Education 2017, a McKinsey destacou o custo/benefício da ampliação das horas de ensino no
Brasil. Confirmando as evidências de que maior tempo de estudo efetivamente explica os melhores resultados do Pisa, a
consultoria chama atenção dos altos custos envolvidos. Ampliar a carga para cinco horas por dia para todos os alunos
representaria um gasto adicional equivalente a 0,6% do total dispendido com a educação pública. Já a mudança do horário
para 6,5 horas por dia envolveria um custo muito maior, equivalente a 3,8% do total do valor atualmente destinado à
educação pública.

É difícil imaginar, por exemplo, de onde sairia o dinheiro para a sustentação de um programa regular de aumento do
tempo de ensino em todas as escolas estaduais de São Paulo, onde os salários dos professores não são reajustados há
quatro anos, com a carga horária atual. Jair Ribeiro acha que daria para contornar os gastos com o aumento de número de
alunos por escola e por sala de aula, imaginando que a média atual no Estado de 28 alunos por sala pudesse passar para 40
a 45 alunos, uma proposta que, com certeza, ajudaria a reforçar o rol de queixas do sindicato dos professores.

São várias, como se vê, as tentativas de contribuição de representantes da sociedade civil para a melhoria rápida e
sustentada do nível da educação no país. Mas nada é garantido e duradouro. Viviane Senna critica a falta de continuidade
de projetos que foram interrompidos por falta de interesse de prefeitos e governadores sucedâneos. Essa também é a
preocupação do grupo Parceiros pela Educação com o futuro governo de São Paulo.

A única exceção até aqui é a educação no Ceará, que tem evoluído significativamente e com consistência desde 2005,
quando o Paic [Programa de Alfabetização na Idade Certa] foi introduzido. A partir da experiência inicial na cidade de
Sobral, testada com a aplicação de um projeto piloto em parceria com o IAS, o programa passou a ser adotado em todo o
Estado com o pacto firmado entre o governador e os prefeitos. Isso ajudou a puxar também as escolas privadas cearenses,
que hoje estão entre as melhores avaliadas no Enem. Mas é um caso único no país.


