ENTREVISTA: SERGIO COSTA RIBEIRO

A mentira da evasio
o pesquisador mostra que 0

governo pensa a educa(;iio
em bases erradas e revela que 0 aluno brasileiro niio abandona
os estudos, mas acaba sendo vftima do ensino ruim
MARCOS
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metodo americano, que por
rna das especial idasua vez vinha da Inglaterra,
des do ffsico Sergio
Costa Ribeiro, 56
serve para paises onde, por
anos, e demolir mitos da
detini~ao, repetencia nao
existe. Nesses pafses funeduca~ao brasileira. Em
ciona a ideia de montar uma
1979, ele desmoralizou a tepirfunide do ensino, peganse de que as reda~6es de
do a matrfcula total da Ia
vestibular sao bons instruserie, depois a matrfcula da
mentos para avaliar os candidatos. Participou de uma
2" serie do ana seguinte, e
pesquisa em que provou que
assim ate a ultima serie,
a nota da reda~ao depende
para ver a passagem de uma
mais do humor dos prof'esgera~ao de alunos pelo ensisores que corrigem os textos
no basico. Aconlet:e que no
que do desempenho do vesBrasil ha repetencia. e muitibulando. Pesquisador do
tao E uma tragedia a repeLaborat6rio Nacional de
tencia no Bra"il. S6 perde
Computa~ao Cientffica, urn
para 0 Haiti.
banco de dados adotado pe10 Banco Mundial, Costa RiVEJA - Os ntll1leros da
beiro e padroeiro de outra
repetencia nZlldam todas as
descoberta desconcel1ante:
"Em vez da evasao escolar, hci uma
(,Of/tas do sistema edl/caos numeros oticiais sobre a
espantosa persistencia. A escola enxota a cional?
educa~ao brasileira estao
RIBEIRO - Eles deforcrian~a, mas a familia insiste em educa-Ia"
equivocados. Pela conta do
mam tudo. A nossa pirfunipesquisador. num estudo pade serve tanto para expliear
trocinado em 1986 pela
a educa~ao no Bra<;il quanto
Funda~ao Ford, a evasao escolar no Brasil
expressiva. No mes pa sado, por urn en-o as pirfunides do Egito. Porque. quando se
e desprezfvel, quase toda a popula~ao tern medico, 0 pesquisador perdeu 0 olho direi- pega a matrfcula da I" serie, ha nela um
escola para que seus tilhos comecem a to. Chama isso de "pequena tragedia pes- estoque brutal de repetentes, que aparecem
estudar, e eles s6 nao completam a fonna- soal". Ha sete anos, Costa Ribeiro perde na'i estatfsticas como novos. Sofrem uma
~ao porque 0 ensino e ruim.
tempo tentando conveneer as autoridades a restaura~ao da virgindade. Entao 0 pafs
Criou-se no pafs a ilusao de que metade rever os numeros da educa~ao. Ele chama fabl1ca anualmente 6,5 milh6es de alunos
das crian~as abandona a escola entre 0 isso de "grande tragedia naciona]". Nesta novos, quando demograficamente s6 podeprimeiro e 0 segundo ano escolar - pelo entrevista, t'eita em seu apartamento em ria ter no maximo pouco mais da metade
motivo simples de que ha sempre menos Copacabana, onde ha tres computadores disso. E mais ou menos de 3,5 milh6es 0
alunos matriculados na 2" serie que na I". (todos de segunda mao) e nenhum tapete, tamanho da corte de clian~as de 7 anos que
Esse indicador levou 0 govemo a cdar ele explica por que.
poderianl entrar como alunos novos na
programas de merenda escolar para segurar
escola por ano. 0 resto repetiu de ano,
as crian~a<; na escola. Costa Ribeiro descoandou para tras. Mas os numeros fazem,
VEJA - Como se pode errar tanto os
briu que a verdadeira taxa de evasao, entre muneros sobre evasdo escolar e repetencia por assim dizer, com que tiquem virgens
as duas primeiras series. e de apenas 2%. durante tanto tempo?
de novo. Cerca de 50% da I" serie esta
A causa do descompasso estatfstico que
RIBEIRO - Logo no infcio da produ~ao ocupada por aLunos que estavam La no ano
o Ministerio da Educa~ao nao leva em de dados censitarios sabre eduea~ao no anterior.
conta as elevadas taxas de repetencia, que Brasil, ali pela funda~ao do Ministerio da
represam milhares de alunos na I· serie. Educa~ao e Cultura, nos anos 30, pegou-se
VEJA - Qual e 0 problema? Eles sdo
Esse vfcio se repete nos numeros de todas emprestada a metodologia americana para repetentes. mas existent
as demais series, embora de fonna menos calcular 0 fluxo de alunos pelas escolas. 0
RIBEIRO - Mas s6 af ja se eriaram duas
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deforma~6es.

Primeiro. uma estatfstica sobre a 1° serie que alimenta a industria da
constru~ao de escola'i. 0 que e born para
polfticos e empreiteiras. mas esconde que 0
problema esta no sistema de ensino e nao
na falta de vagas. Depois. porque na 2"
serie 0 censo da educa'rao vai encontrar urn
pouco menos da metade de alunos que
havia na I" serie. A leitura automatica que
se faz e que metade das clian'ras fugiu do
sistema escolar. Cria-se 0 mito da evasao
escolar.

e

VEJA - A el'asiio escolar 11111 mito?
RIBEIRO - 0 fndice real de abandono da

I" para a 2" serie esta em 2%. 0 oficial e
50%. E dill por diante. POI'que. na 2" serie.
ha 30% de repetentes, 0 que cria a miragem da evasao na 3" serie. E assim ate a 8"
serie, da qual saem 23% dos alunos que
entraram na escola. Conclusiio 6bvia: de
cada 100 alunos. 23 concluem 0 10 grau. 0
fndice real e de 40% dos aJunos. que fazem
Wi oito series em doze anos, devido a
repetencia. Nao existe 0 problema da evasiio
escolar no Brasil. 0 que h{i e uma espantosa
persistencia. A escola enxota a cIianc;a e a
famflia insiste em educa-Ia. Urn dos resultados mais importantes ao arrumar essas contas e acabar com a imagem de uma popula~ao brasileira indolente. refrataria
escola.
Ela e obstinada. Faz tudo para dar escola
aos filhos. Em Pernambuco. onde a taxa de
repetencia chega a 65%, a media de permanencia da crian~a na escola e de doze anos.
Em Sao Paulo. encontramos menino que
esta na I" selie h{i nove anos.
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VEJA - /sso d(ffcil de COlISertar?
RIBEIRO - Tecnicamente. e s6 pegar

I 000 aJunos novos, aplicar a'i taxas de
reperencia, prom~ao e abandono corretas
na'i oito series e acompanhar 0 avanc;o
dessa turma pelo 10 grau. ate a safda do
ultimo aluno. Mas e preciso corrigir outros
desvios. como 0 de uma figura chamada
"'afastado por abandono".
VEJA - 0 que e 0 "afastado pOl'
aha/ldo/lo" ?
RIBEIRO - 0 afastado por abandono
surgiu na educac;ao brasileira no Rio de
Janeiro, quando a cidade ainda era capital, porque se comec;ou a pontuar 0 desempenho do professor para as promoc;6es pela taxa de aprovac;ao da turma.
Como os professores queriam manter a
reprovac;ao mas ganhar a promoc;ao, inventou-se esse afastamento - antes de ir
ao pau, 0 aluno e mandado para casa e
volta no ano seguinte para a mesma serie,
como novo, E 0 professor sala do suburbio e ganhava uma escola em Copacabana. E umareprova~ao branca. Ou melhor:
preta, porque acontece mais com os ne-

gras. A possibilidade de urn negro chegar
ao 20 grau e a metade da que tern um
branco, nas mesmas condic;6es sociais e
economicas.
VEJA - Na estatfstica. 0 aJastado pOl'
aba/ldol1o serve para que?
RIBEIRO - Soma 13% aos Indices de
evasao do ministerio na 1° selie. E urn dos
remendos feitos no sistema que camuflam
a realidade. Ha outras modalidades de
repetencia branca. Por exemplo: a subseriac;ao da 1° serie, principalmente nas
escolas no Norte e Nordeste. Divide-se a
I" serie em A. B e C, e a crianc;a leva tres
anos a1fabetizando-se. Ela envelhece no 10
grau. E acaba saindo por isso, enquanto 0
ministerio gasta rios de dinheiro para debelar uma evaslio escolar precoce que

''0 mito da evasao
originou a campanha da
merenda escolar.
Presume-se que a
crian~ se evada cedo
porque tem fome,
quando na verdade ela
fica em media 8,7 anos
na escoIa. Querem dar
merenda com objetivos
assistenciais? Tudo
bema Mas nao venham
dizer que e parte
de uma estrategia
de ensino"

simplesmente nao existe. Essa desinformac;ao, conservada por mais de sessenta
anos. originou. por exemplo. a campanha
da merenda escolar. Presume-se que a
crianc;a saia cedo da escola porque tern
fome. quando, na verdade, ela fica em
media 8,7 anos na escola. mesmo sem
completar as oito series. A merenda escolar e mais impol1ante para a Nutrfcia do
que para a educaC;ao.
VEJA - Niio e estranho ser CO/ltra a
merenda es{;olar quando lui tanta pobrez.a pOl' af?
RIBEIRO - Sou contra 0 argumento de
que a merenda serve para evitar a evasao
escolar. Querem dar merenda numa escoIa de favela. em area carente, com objetivos declaradamente assistenciais? Tudo

bern. Mas nao me venham dizer que isso
e parte de uma estrategia de ensino. 0
Japao. que universalizou a educa~ao no
seculo passado, na revoluc;ao Meiji, tinha
uma popula~ao de subnutridos, com problemas de estatura causados por fome. E
os japoneses se educaram. Metad, das
escolas do Brasil nlio precisa de merenda.
Se a escola, por causa do programa, tem
de comprar uma cozinha industrial. de
algum lugar esse dinheiro esta saindo e e sempre da verba de educac;ao. Alem
disso, a campanha nacional e feita para
alguem ganhar dinheiro. A municipalizac;ao da merenda enfI'enta uma resistencia
feroz, pOl'que 0 regime das compras centralizadas permite muita ladroeira. No
governo passado, 0 secretario de ensino
basico do Ministerio da EducaC;ao foi a
Crato. no Ceara, uma regiao que deve ser
a maior produtora de rapadura do planeta,
e encontrou nas despensas da escola rapadura de Santa Catarina. Isso nao pode ser
serio. Por que nao deixam a diretora da
escola ir as compras na feira £10 lado?
VEJA - Serei pelo mesmo motivo que
se malltem erradlls as estlltfsticas sohre
educartio?
RIBEIRO - A demolic;ao da piriimide
contrmia todo mundo, inclusi v os professores, porque significa 0 seguinte: "0 pessoal eslli querendo estudar, nos e que nao
conseguimos ensinar". Essas estatfsticas
criam uma demanda artificial pol' construc;ao de escolas. Basta pegar urn exemplo
qualquer da pirfunide, velho, de 1987: se a
media de permanencia na escola que consta
oficialmente da 5,6 ,mos e develia ser de
oito, parece que esta faltando muita vaga
aqui para completar 0 10 grau. Portanto.
vamos fazer Cieps, Ciacs, Caics... Se aparentemente· as climwas estao saindo cedo,
vamos dar merenda... Esses numeros devem ser produto do mero engano. Mas
sustentam interesses. Disso nao tenho a
menor duvida.
VEJA - POl' que?
RIBEIRO - No governo Colior. quando

meu amigo Jose Goldemberg era ministro
da Educa~ao e me chamou para participar
da equipe, eu respondi que s6 aceitaria
urn cargo se pudesse divulgar oS numeros
reais. E eles iriam destruir as justificativaS para fazer Ciacs. Fui convidado a sail'
da sala.
VEJA - Se metade das tunllas de I" serie
/liio josse repetellfe, sobrariam l'aglls pam
eflfrar /la escola?
RIBEIRO - 0 Brasil ja universalizou
nos anos 80 0 acesso da populac;ao ao
ensino basico. Matriculam-se 97% das
crian\as. E elas passam quase nove anos
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nas salas de aula. Isso quer dizer que 0
pais ja tern a estrutura ffsica para dar
educa9aO elementar a todo mundo. Evidentemente, em alguns lugares isso exige
a muitiplica9aO de tumos, mas ate nisso
ha exagero. Parte do excesso de tumos
nao e por falta de espa90 para os alunos,
mas por necesssidade de inventar turmas,
porque ha professor demais. Ha turmas
com dezessete alunos.

VEJA - A repe/encia, peLo vis/o, atrapaLha muita coisa. Em que eLa ajuckt?
RIBEIRO - Ela e uma brutaJidade. E nao
serve para nada. A repetencia destr6i a
auto-estima do aluno. A vitimiza9ao da
crian9a e introjetada na familia. "Meu filho
tern miolo mole, e vagabundo, negro, 0 pai
era bebado" - essas coisas. Discriminado,
o repetente vai sendo empurrado para
turrnas que nao recebem nenhum esfor90
do professor. Quando chega urn professor
recem-fonnado, e ele quem pega os alunos
"diffceis". Outro dia, em Minas, uma pesquisadora descobriu uma professora em
come90 de can~Ha que pegou a unha
uma turma de repetentes-renitentes e conseguiu recupera-Ia. Na primeira prova em
que seus alunos tiveram notas acima da
media da turma de novos, 0 que fez a

Sobram professores ate em
sala de auli.l ?
RIBEIRO - Sobram. principalmente no
Nordeste. No Maranhao e urn disparate,
parece que 0 modelo e para ter mais
professores do que alunos. Em swna: ja nao
se justifica a constru9iio de predios escolares. Embora nao seja ouvido pelo Ministerio da Educa900, eu pessoalmente estou
sugerindo ao Banco Mundial para reduzir
ao minimo 0 financiamento para a constru9ao de novas escolas, para investir no
treinamento de professores e em programas
unificados de avalia9iio das escolas. Porque
as pessoas nao se deram conta. mas mudou
o padriio demognifico do Brasil. Com menor taxa de crescimento vegetativo, a popula9ao jovem. de 5 a 14 anos - ou seja, a
que vai usar as e.<;colas - , esm diminuindo
na decada de 90 a raziio de 0,2% ao ano.
Portanto, a popula9aO estudantil sera menor
no futuro, em numeros absolutos.
VEJA -

VEJA - 0 que vai ser dos Cieps, Ciacs e

Caics?
RIBEIRO - Vao virar ruina. Para mim.
isso e Taj Mahal de pobre. Os Caics que ja
estao prognunados vao custar 4 bilh6es de
d6lares. Nao ha fun9ao para eles. Ou
melhor, existe a de sempre: alguem ganhar
dinheiro. Outro dia, ouvi 0 ministro Murflio Hingel dizer que 0 programa dos Caics
nao poderia parar, porque dua., fabricas de
argamassa armada fechariam e haveria desemprego. Nao se sabe nem quem quer
essas escolas. No Rio, as crian9as nao
querem ir aos Cieps, em parte porque
ficaram estigmatizados como escolas de
miseraveis, mas sobretudo porque neles 0
tumo e integral.

VEJA-Mas 0 turno integraL nao eborn?
RIBEIRO - Como e que vai ficar na
escola em horatio integral urn aluno que
chega a 4" serie, de repetencia em repetencia, com 16. 17 anos? Ele tera de trabalhar
parte do tempo. E preciso dar a ete uma
boa escola de meio expediente, como a
escola do meu tempo. Ela nao me fez mal
nenhum. 0 adolescente pobre nao pode
ficar oito horas por dia na escola. Ele tern
que se sustentar. Se Ihe derem quatro horas
bern aproveitadas, e muito mais neg6cio
para ele e para 0 pais.
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"0 professor se
aposenta muito cedo,
passa metade da vida
aposentado. Em
Minas, no ano 2000,
80% do or~mento da
educa~o sera para
pagar os professores
inativos. Temos
de quebrar 0
corporativismo.
Corrigir os salarios,
sim, mas sem fingir
que s6 isso melhora
a escola"

diretora? Tirou urn ponto da nota de cada
urn. Tudo isso e urn processo de destrui9aO da cidadania.
VEJA - A soLUfiio entao seria reprovar

mais

0

professor e menos

0

aLuno?

RIBEIRO - Exatamente. Esse e 0 primei1'0 passo para investir a serio na competencia e na motiva9iio do professor e aceitar
que 0 aluno brasileiro tern 23 pares de
cromossomos. e urn bipede muito parecido
com os outros. Nos Estados Vnidos, onde 0
MEC foi buscar a piriimide, mas nao 0
modelo, ha varios testes unificados que,
por meio dos alunos, medem a eficiencia
das escola.,. No Brasil, s6 Minas Gerais
esm com~ando a adotar 0 sistema. A
Secretaria de Educa9ao acaba de fazer uma
avalia9ao da 8" serie em todo 0 Estado.

Trata-se de urn projeto muito importante,
para dar autonomia as escola." entrega-Ia., a
urn colegiado de professores e pais de
alunos, enquanto a secretaria controla os
resultados pelos testes padrao. Eles pennitern que os professores saibam 0 que os
alunos nao estiio sabendo e condicionam a
prom~ao do professor ao desempenho de
seus alunos.
VEJA - Se 0 desempenlzo for ruim, COIIUJ
dar bomba no professor?
RIBEIRO - Em Minas. quando 0 professor nao funciona a escola 0 devolve para a
Secretaria de Educa9ao, para que fa9a dele
o que quiser. Mas 0 ideal seria pO-lo na
rua. Se se vai controlar a qualidade, tern de
haver sele9ao e, portanto, demissao. Mas
isso a praga da estabilidade do servidor nao
permite. 0 corporativismo criou uma escola que e feita mais para 0 professor do que
para 0 aluno.

VEJA - Mas, ainda assim, paga nUll os
professores?
RIBEIRO - E 0 professor se aposenta
cedo, pa<;sa metade da vida aposentado.
Em Minas, no ano 2000, 80% do or9amento da educa9ao sera para pagar os professores inativos. Em Sao Paulo e a mesma
coisa. Ou seja: temos de quebrar corporativismo. Corrigir os salarios, sem fingir que
s6 isso melhora a escola. E ja, porque 0
mundo hoje requer povos educados, ou eles
nao conseguem competir intemacionalmente. Nisso 0 povo bra.,ileiro esm muito a
frente da elite. 0 pobre faz 0 possivel para
pOr e manter 0 ftlho na escola. A elite nao
consegue dar importancia a educa9aO. E 0
assunto deste fim de seculo e 0 pais nao
quer saber dele. Nos anos 50, a Coreia do
Sui tinha urn perfil educacional muito parecido com 0 nosso. Agora estendeu 0 2°
grau completo a 95% da popula9ao jovem.
E urn 2° grau do mais alto nivel. 0 Bra"il,
no passu atual, s6 chegaria la no ano 3080,
sem mencionar a qualidade.
VEJA - E 0 que sera preciso ensinar,
para ter miio-de-obra de bom nivel?
RIBEIRO - Nada de mimbolante. A cesta
basica da educas:ao nao mudou muito desde
o seculo XIX. E so ensinar lingua, matematica e ciencias. Mas ensinar direito. E ai 0
que 0 Bmsil faz? Vma lei de diretrizes e
bases que ja passou na Camara e aguarda
vota9ao no Senado, sem possibilidade de
substitutivo, que tira matematica e ciencia
do cuniculo de 2° grau, recriando 0 antigo
curso.c1assico. 0 projeto e urn monstrengo.
Nao pennite nem a avalia9ao extema dos
alunos e professores. Para mim, ele e 0
dromedario corporativo. Conhece a hist6ria?
pavao e obra de Deus. 0 dromedario
produto de uma comissao.
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