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37a EDIÇÃOEducação temchances de avançar
Asrespostasparaoatual statusdaedu-cação estão no passado?Claudia Costin - São vários pontosa serem levados em conta. Um deles éo atraso para universalizar o acesso àeducação pública. Em 1930, a Argenti-na tinha 62% das crianças nas escolas eo Chile 73%, enquanto que Brasil e Co-reia estavam em situações semelhantes,21,5% e 22%, respectivamente. Traçandouma linha evolutiva do tempo, a Coreiauniversalizou o ensino fundamental em1960, ano em que nosso percentual erade 40%. Quando se olha para o passado,constata-se que boa parte dos problemas,inclusive de desigualdades sociais, estárelacionada ao fato que se demorou de-mais para colocar todos na escola.
Por que ficamos atrás?Claudia - Porque o Brasil adotou umprocesso educacional que enfatizava oensino superior. A orientação era a deinvestir em uma elite ilustrada, capaz depromover desenvolvimento e depois sepensaria no que, hoje, se chama ensinobásico. Infelizmente, quando esta elite seilustrou, ela se divorciou do resto da so-ciedade. Somente no final dos anos 90,houve a universalização da educação pri-mária e do ensino fundamental 2.

Feitaauniversalização, oBrasil esque-ceu de imprimir qualidade no ensino?Claudia - Houve progresso em acessoà educação, no entanto, a aprendizagemavançoumuitopouco.AAvaliaçãoNacio-naldeAlfabetização (ANA), aplicadano3ºanodo ensino fundamental 1, aponta que55%das crianças estão com leitura insufi-ciente, ou seja, são analfabetos funcionais,e 54,3%comdesempenho insuficiente emmatemática. No entanto, a cada edição daProva Brasil percebemos que há melhoranas notas do 5o ano, algumas no 9º ano enenhuma evolução no 3º domédio. Con-vivemoscomumdrama:estamosavançan-do, inclusivena aprendizagem,mas longedo suficiente para omundo do século 21.Muita coisa precisa ser feita para mudar.
E comomudar?Claudia - Fazendo um benchmarkingpara aprender com outros países e usan-do bons exemplos que se proliferam aquino Brasil, a exemplo de Pernambuco e oCeará. Se olharmos para os 30 primei-ros países no Pisa - teste internacionalde qualidade da educação - todos têmcurrículo, carga horária de 7 a 9 horasde aula, enquanto no Brasil a média éde 4 horas, a formação do professor nãoé somente teórica, mas profissionalizan-

te, e há atratividade na carreira.
Como a senhora avalia a BNCC?Claudia -Veja que o descompasso dosinvestimentos em relação a outros paísesé histórico. Só no final do ano passado,o Brasil passou a ter pré-currículo, al-guns estánderes que vão nortear os Esta-dos eMunicípios para serem traduzidosem currículos estaduais. A BNCC é umimenso avanço para o País. Embora nãoperfeita, foi ousada ao colocar as com-petências básicas e as chamadas com-petências do século 21, porque não sefaz um currículo só olhando para trás.Hoje, é fundamental uma escola queensine o pensamento crítico, abstratoe sistêmico, uma demanda destes no-vos tempos de 4a revolução industrial.
Aaprendizagemdoalunodependedaformação dos professores?Claudia -Quando citei, anteriormen-te, que na década de 60 só havia 40%das crianças nas escolas, boa parte de-las eram filhos de letrados. Assim comono passado, hoje, 68% do sucesso esco-lar de uma criança depende da escolari-dade dos pais. Como émuitomais desa-fiador educar estas crianças, o professorprecisa estar preparado para uma atua-

ção diferente. Eu acredito que a educaçãoemancipa e cabe à universidade prepa-rar os professores para as crianças reaise concretas que terão em sala de aula.
Isso significaumrepensar sobre a for-mação dos professores?Claudia - As faculdades de educaçãoenfatizam, exageradamente, a teoria emdetrimento da prática. Um estudante demedicina está emumhospital universitá-rio desde o primeiro ano de faculdade. Jáum professor especialista do fundamen-tal 2 ou do ensino médio tem três anos emeiodoconteúdoqueelevai ensinar e seismeses dehistória, filosofia e sociologia daeducação.A teorianãopode serdesvincu-lada da prática. A lógica de formação do-cente precisa urgentemente ser mudada.
E o que mais se faz necessário?Claudia - Faltou pensar a atratividadeda carreira. Porém não dá para falar ematratividade, sem mexer também em sa-lários. Além disso, seria importante fazeralgo como o Chile, que elevou a nota decortenoEnempara ser admitido emPeda-gogia ouLicenciatura.Com isso, acopladoa alguns incentivos, se consegue dar ummostra clara à sociedadeque ser professornão é para qualquer um.

CRE
37avançarMesmo que atrasa-donauniversaliza-ção e na criação deinstrumentos paraamelhoria do ensino, os recen-tes investimentos emeducaçãono Brasil devem render resul-tados nos próximos anos.Mas,para isso, não se pode permi-tir o travamento dos ponteirosdo relógio do tempo, repetindoosmesmos erros do passado.ABase Nacional Comum Curri-cular (BNCC), emboranão con-siderada perfeita, e a Base Na-cional ComumdaFormaçãodeProfessores são fundamentais e

consideradas um norte para ofim das desigualdades educa-cionais e da qualidade do en-sino para todos.SegundoClaudiaCostin, di-retora doCeipe - Centro de Ex-celência e Inovação em Políti-cas Educacionais da FundaçãoGetúlioVargas (FGV), doRiodeJaneiro, é preciso colocar umfim na visão limitadora que oBrasil é umpaís pobre. “Somosum país desigual. Com currí-culo, formação do professor eatratividadedacarreira, políticapúblicas de apoio àprática pro-fissional e incentivo ao prota-

gonismodoaluno, ensinando-oa empreender em sua própriavida escolar, a educação temgrandes chances de avançar”,diz ela, acrescentando que sedeve ter altas expectativas emrelação a todos os alunos, equi-librando excelência com equi-dade. “Não é possível imagi-nar uma escola de excelênciapara alguns que se destacam eo resto qualquer coisa serve.”
Acesse:www.educacaoem1lugar.com.brwww.isl2024.org.brwww.brasilalemanha.com.br
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