MEMORIA

A contribui~ao de Sergio Costa Ribeiro
esquisador do Laboratorio Nacional de Computa~ao Cientifica
(LNCC) do CNPq, professor do Departamento de Fisica da
PUC-RJ, alem de consultor e pesquisador de varias instituil;oes
ligadas a educal;ao, no Brasil e no Exterior, Sergio Costa Ribeiro
(jato) teve panicipal;ao marcante em diversas atividades do IEA
de 1990 a 1994. Sua morte em 8 de janeiro constemou a todos que
com ele conviveram no Instituto e causou uma perda irrepanlvel
para os estudos sobre 0 sistema educacional
brasileiro.
Em 1990, Ribeiro integrou 0 Grupo de
Politicas PUblicas do Programa Educa~ao Para
a Cidadania, contribuindo para a analise critica
dos indicadores educacionais produzidos pelo
govemo, gra~as aos estudos que desenvolveu
nos anos 80. Ele apontou a repetencia como 0
maior problema educacional do Pais, e nao a
evasao escolar. como alegava 0 Ministerio de
Educal;ao e Cultura. Com a utilizac;:ao de novos
modelos matematicos de analise do fluxo de
matriculas. Ribeiro comprovou que a queda no
numero de alunos a cada urn dos oito anos que
constituem 0 en sino basico nao se deve aD
abandono da escola por parte dos alunos, mas
ao elevado indice de repetencia, com grande
nUmero de crian~s utilizando muitos anos para
atingir dois ou tres de escolaridade. 0 merito
desse trabalho foi reconhecido pelo ministro
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da Educal;ao, Paulo Renato de Souza, que 0 convidou a colaborar,
durante a campanha presidencial, no formula~ao da proposta
educacional do programa de governo de Fernando Henrique
Cardoso.
Entre 1991 e 1992, Ribeiro participou do Forum Capital-TrabaIho e do Programa de Revisao Constitucional desenvolvidos pelo
IEA. No programa, foi urn dos coordenadores do Grupo de TrabaIho sobre Politica Cientifica e Tecnologica.
Em 1992, foi convidado a participar do
Instituto como professor visitante, para dar
continuidade as suas pesquisas e coordenar,
'unto com 0 professor Alfredo Basi, 0
Programa Educa~ao Para a Cidadania. Ele
encerrou suas atividades no lEA com a
organiza~ao em janeiro de 1994 do
semimirio intemacional "Autoritarismo X
Democratiz3vao do Estado: Desafios a
Educac;:ao" (os textos apresentados no evento
foram publicados na ColefQO Documentos).
Vma sintese das pesquisas de Ribeiro esta
no seu artigo "A Pedagogia da Repetencia",
publicado no n° 12 da revista Estudos
vanr;ados (edi~ao de maio-agosto/91, ainda
disponivel). Segundo 0 professor Bosi, esse
texto se tomou "um classico no repertorio e
no debate sobre as causas do malogro de
nossa instru~ao primaria".
Mauro Bellesa
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