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I ntroducoo

A i dei Ij de UfYllj comi ss50 Que procedl'l umer IjVIj1i IjC50 de QUl'll Quer si stemlj
educaci ona1 requer uma estrategi a consensual, veri as etapas e um cronograma fact! ve 1
quel eve ern conta 0 grau de di sponi bil i dade de seus membros.
Nao acredito que tal tarefa pOSSB ser realizadB no BrBsil no prazo de um emo como
propos to, dljdlj Ij precari edl'lde de i nformljcoes di spon Ivei s. N50 concordo ai nda com
qual quer i dei a de uma ava 1i aCao i mpressi oni sta baseada na vi sao, necessari amente
fragmentada, dos membros Que participem de tal comissao.
Num dos t~lt i mos deeretos presi denei ai s, no ambito edueaei ona1, a Presi denei a da
Repub1i ca i ncumbe 0 Mi ni steri 0 da Educac50 de apoi err pro j etos de ava1i acao de cunho
naciona1 dos sistemas de ensino do pais. Acredito Que funCao precipua deste Ministerio
fYlontar ums eQuipe permanenteQue proceda de forma permanente e rotineira a a~}aliaC8o
do sistema educaciona1 tanto em seus aspectos Quantitativos Quanto de desernpenho
cognitivo de seus 81unos.

e

Dado os novos preceitos const Huci onai s com 0 aumento des responsabil i dades das
esferas estaduais e municipais na educaCao basica brasileira corremos 0 risco de
provocarmos uma difet-enciacao no desempenho das esco1as aumentando os desniveis
regionais 0 que seria ei<trernamente pernicioso para futuro do pafs} caso ums instituiC80
nao fornecer indicadores padronizados Que possam subsidiar, nao s6 a poHtica estatet
como, tambern e principalmente, 0 contrale a nfve1 comuniHlrio da escola.

E, por conseguinte. urn imperativo moder-no para

Ministerio da Educ8cao levar a
serio urna tarefa como esta de forma competente e envolvendo a experiencia ei<istente
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na comunidade academica da area. Acredito Que a funcao desta comissao deveria ser a de
estabelecet- estrategias pani Que 0 MEC possa iniciar a montagem de tal sistema de
avaliar;ao.

Umo Pequeno ContrilJlJ1COO Pessool
t11nt1a experlenciil na firea de avalial;ao educacional me leva 'a conviccao de que naG
tern senti do cornpartirnenta11zar urn processo de ava1181;80 pelos diversos graus de
ensino e sim partir de uma v1sao 1ntegrada do sistema desde a pre-escola ate a pos
graduacao (de passagem este ultimo setor e 0 (mi co Que 0 t11 ni steri 0 tem atua1mente
umiJ competencia estabelecidiJ atraves da CAPES).
Esta con vi Cl;80 estB base ada na constatacEio do atraso de nosso pa is na
universalizacao de sua educacao basica e na incompetencia de nossas escolas. E claro
que qualquer tentativa de avancar neste terreno tem que partir de uma vontade polftica
extreml:lmente determinl:ldl:l de fl:lzer cumprir os preceitos constitucionais de l:Ilocl:lr;ao
dos recursos nElS di verSElS esferElS Eldrni ni strElti '.lEIS taref El estEl que ern perte cElbe 6
esf era Feden'll.
J

J

Hoje 0 desenvolvimento tecno16gico produziu urn Mundo que caminl"la
inexoravelmente para a internacionalizar;ao do capital e para formar;ao de bloeos
suprflm:lcionflis que dividir50 os paises em exportodores e importfldores de tecnologio.
Fica bastente claro, neste contexto, que est a dicotomia envclve a universalizal;ao de
educal;80 b8sica competente como prernissa. 0 modelo de urn pais com uma pequena elite
esclarecida . event.ualrnent.e competente, 8 uma massa de serni-escravos nao educados
esta fadado ao irreversivel papel de importadores incompetentes de tecnologia com sua
carga de neo-colonialismo pervet-so Que ja caracteriza nossa posicao na esfera das
nac5es de hoje. Sem uma vontade pol ftica fortemente determinada na d1recfio de uma
prioridade m6xima na Educat;ao universalizadCl competente seremos tragados pl:Ira
sempre Delre estel posi C50 neo-co1oni 0 1i sta, de exp1orados.
A gt-afi co abai :><0 traduz de forma mai s eloqOente Que quai squer pal svras a
realidalje formal de nossa educacao e 0 camint10 que teremos que percorrer para nao
perdermos defi ni t i vamente 0 bonde da hi stari a.
Possuindo a pior distribuiC80 de renda entre todas as nat;oes do planets somas
tambem 0 pafs com a pior distribuicao Ije educacao formal (e nada ou poueo sabem s
sobre a competencia cognitive desta e,ducacao).
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Taxas de Part j ci pa<;ao

Serie e Grau

por Percentil de Renda e Serie
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Fonte: Modelo PROFLU~<O 6plicfido IjO~ dedo~ de PNAD 82*

No grafi co esHio representf1das as taxas de part1C1 pat;80 dB popUlat;80 j ovem

braslleit-a, tsto e, que cornpletaram corn sucesso a serte (ate 29 anos de iclade) em
proporcoes ,je uma Qeracao. i sto e. em proporcoes do numero de 1nd1 'v' fduos numa 1dade de
referencio digamos 25 onos de 1dade, (cerci] de 3 mnhoes de pessoas) por percentil de
J

rendll fElmillClr per ctJplt!, pElrll CEldEi Serle do sistemEl formEll de ensino CIte EI primeirll
serie dEl univer-sidede.
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Vemos que s6 conseguimos unfversalizar (formal mente) 0 lQ Grau ao nrvel de
menos de 90% para os 2% mais rieos da popU1acao, quando a lei mandatoria
constitucionCl1 de 1967 j6 determinClvCI SUCI universCllizClr;5o pClrCl 0 totol dEl popu1eJf;50
brasil ei rEI!
Vemos . tarnMm.. que os pontos de estrangu1amento do sistema (onde aeorre a
mai or evasaa esco1ar) sao da 4Q para a 59 seri e do 1Q Grau e da Bf! seri e para a 1f! seri e
do 212 Grau. A se1 et i \,'i dade do 'lesti bul or e urn degrau de menor i mportanci a para 0 futuro
mediato deste drljrnEl.

Omito propositalmente qualquer sugesUio de eneaminllarnento de estrategias 01.1 de
soluc:oes para 0 problema, tenho certeza que esta tarefa cabe a refle}<ao desta comissao,
as diversas esferas administrativEls e legislEltivEls do EstEldo e
seu todo.
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