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ÉRICA FRAGA
DE SÃO PAULO

Abaixa qualidade da edu-
cação é considerada um dos
maiores empecilhosparaum
crescimento sustentado da
economia brasileira.
O tema foipoucodiscutido

na corrida presidencial ape-
sar de a população elencar a
educação como quarto prin-
cipal problema do país, se-
gundopesquisadoDatafolha
em junho deste ano.
OBrasilchegoutardeàcor-

rida pela universalização do
acesso ao ensino fundamen-
tal —só na década de 1990.
Desde então, defronta-se

com outras dificuldades, co-
mo garantir que os adoles-
centesnãodesistamdaesco-
la emelhorar a qualidade da
formação de seus alunos.
Nadivulgaçãodo Ideb (in-

dicadordaqualidadedaedu-
caçãobásica) de 2013, asme-
tas oficiais só foram cumpri-
das nos anos iniciais do ensi-
no fundamental. Os resulta-
dosdosanosfinaisdesteciclo
edoensinomédio foramcon-
siderados frustrantes.
Os entraves vãoda faltade

estruturadasescolasàforma-
çãodeficientedeprofessores.
O movimento Todos pela

Educação, quemonitorame-
tasdoPlanoNacionaldeEdu-
caçãoaseremcumpridasnos
próximos anos, aponta que
só 2,9% das escolas da rede
pública têm infraestrutura
mínima —internet, bibliote-
cas, laboratórios adequados.
Outro indicador preocu-

pante é que, entre os docen-
tesdoensinomédio,menos
dametade (48,3%) tem li-
cenciatura na área em
queleciona.Nosanos fi-
nais do ensino funda-
mental,essepercentual
é de apenas 32,8%.
AscampanhasdeDil-

ma Rousseff (PT) e Aé-
cio Neves (PSDB) dizem
que a formação e a valori-
zação dos professores estão
entre suas prioridades.
“Sãorarososcursosde for-

mação profissional em nível
superior que preparam os
professoresparaensinareen-
frentar de verdade os desa-
fios da sala de aula”, dizMa-
riaHelenaGuimarãesdeCas-
tro, coordenadoradoprogra-
ma de Aécio nessa área, que
prevêvincularpartedaremu-
neração dos docentes ao de-
sempenho de estudantes.
Acampanhapetistaafirma

que a gestão Dilma adotou
pactospelaeducaçãoquepre-
veem melhoria na formação
dosprofessores—masnãoex-
plica as principaismedidas.
A reforma curricular, com

maior flexibilidade para a es-
colhadasdisciplinaspelos jo-
venseadoçãodeumabaseco-
mum no país, já foi anuncia-
dapara2012,masnãosaiudo
papel e tem sido defendida
agorapelosdoiscandidatos.
Segundo especialistas,

além de eleger as priori-
dades, falta traçar um
plano claro de voo.
Cesar Callegari, se-

cretáriodaEducaçãode
FernandoHaddad(PT),
diz que a reforma curri-
cular deve preceder a re-
formulaçãodacarreirado-
cente. “É fundamental defi-
nir o que o professor precisa
saber para poder ensinar.”
Para Alejandra Velasco,

coordenadora-geraldoTodos
pela Educação, é necessário
definir quando começa e ter-
mina a reforma curricular.
“Seesses temasestivessem

sendo debatidos com deta-
lhes seriaumbomsinal,mas
não tenho visto isso ainda.”
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Os 18% restantes
representam quase 1
milhão de crianças

Crianças de 4 a 5 anos
na escola (em%)

Nota em anos iniciais
do ensino fundamental

Jovens de 15 a 17 anos
na escola (em%)

Nota em anos finais do
ensino fundamental

O avanço entre
2001 e 2012 foi de
apenas 2,8 pontos
percentuais
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Melhor
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Nota
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Em2013, nem
os anos finais do
ensino fundamental
nemo ensinomédio
cumpriram asmetas
(respectivamente,
4,4 e 3,9)

Desempenho de
alunos no Ideb*

Menos
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Fonte: Observatório do Plano Nacional de Educação (PNE) do movimento Todos pela Educação

Assegurar que todos os professores
de escolas e universidades públicas
tenham plano de carreira até 2016

Professores da
educação básica com
curso superior (em%)

forMação de
professores

2013
74,8

2015
100 O avanço até 2015

precisaria ser mais do
que o triplo do salto
ocorrido entre 2008
e 2013 (de 67,1%
para 74,8%)

plAno de cARReiRA docente

2017
4,7

2013
3,7

*indicador federal que alia desempenho dos estudantes em
provas de português e matemática com taxas de aprovação

DESAFIOSDOPAÍS EDucAçãO

Não há indicador que
permita o acompanhamento
desta meta. Mas, em
2009, só metade dos
municípios tinham ações
para regulamentação e
valorização domagistério

tAmAnho
do desAfio

Taxa de analfabetismo
da população com 15
anos oumais (em%)

Depois de uma forte queda
nos anos 2000, a taxa
de analfabetismo ficou
estagnada entre 2011
e 2012, embora tenha
voltado a cair em 2013
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principais
proMessas
de caMpanHa

>Melhorar o salário
dos professores, vincular
a remuneração àmelhoria
da aprendizagem

>Planejamento entre governo
federal, Estados emunicípios
para definir estratégias de
execução dasmetas do PNE
(Plano Nacional de Educação)

>Bolsa para que jovens
de 18 e 19 que tenham
evadido retornem à escola

> Implantação da Escola
Jovem, commodelosmais
leves, flexíveis e diversificados
para o ensinomédio

>Ampliar a educação
em tempo integral

>Valorização e formação de
professores

>Oferta de 100mil bolsas
do Ciência sem Fronteiras
entre 2015 e 2018

>Criação de uma base
curricular nacional comum

2012
82,2

2016
100

Prioridadesdos
candidatosparaformar
alunoseprofessoressão
parecidas,maspropostas
forampoucodiscutidas

meta meta

meta meta
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