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problema de nao se
saber a~~lia~ e suas
consequenclas, como a repetencia - eis 0 que vamos
abordar aqui.

sem perceber as implicac;6es que
a transformac;ao do modelo ou paradigma de produc;ao vai ter sobre
parses como 0 nosso.

O

"Ha uma realidade ainda
muito pouco conhecida no Brasil, a
qual, em princfpio, nada parece ter
a ver com educac;ao, mas que ja
se faz presente nas formas de produc;ao industrial e em toda a area
agrfcola: a realidade da informatica
e da automac;ao. Todo mundo ve
isso como uma grande novidade,
um meio de facilitar 0 dia-a-dia,

Baseamos nosso desenvolvimento sobre dois pilares: materiapuma abundante;-lIl§o-de=ot>ra
Qarata e na_o-qualificada. Essas
'yantagens" que 0 ~rasil-f@laem
rela9ao aos demais __pafsescomec;am, neste final de securo, a
d"esaparecer. 0 gue-vaiUdistinguir
-um palS;-nosproximos securos, val
~er a educa<;:aoJundamenfal forma[
de seu povo, a ;capacidade de
.

"0 que acontece e
que nos niio
podemos mais pensar na educafiio
como um privilegio
de uma classe que
e cada vez menor e
mais rica. "

---_. ----

Sergio Costa Ribeiro
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o etern"o dilemo do escolo
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''A populafiio luta
para que 0 aluno
termine 0 1 Q grau
de ensino, apesar
de a escola tentar
impedir que isso
aeontefa " .

raciocinio rapido de seus indivfduos, bem como seu conhecimento de I1nguas e ciencias. ~~~
educar uma elite. Quem nao con-_
seguir educar, de forma co~~.:~
ten-te, togQ.._~_sna]?_opulaQao_. ~ao
.~ t;~~-vez n9_.s~cl,Jlo_XXI. Sob tal
'-p-erspectfva, 0 Brasil corre 0 risco
muito sario de ir para 0 3 2 OU 42
mundo com muita rapidez.

E fantasiosa a idaia que
muita gente ata hoje tem de que
metade das crianQas que entram
na 1!! sarie do 12 grau nao chega a
211 • sarie. Essa frase foi pronunciada por todos os pesquisadores em
educaQao, desde 1930. Poram,
quando se analisa 0 que ocorre
com aquele fluxo de alunos, verifica-se um erro conceitual grave na
metodologia de tratamento dos
dados. Na realidade, praticamente
nao M evasao escolar na 111 • sarie
do 12 grau: ela a de apenas 2%, e
isso depois de 0 aluno ter repetido
a 111 • sarie algumas vezes. No
Brasil, nao existe evasao de novo
aluno em nenhma sarie; a evasao
s6 ocorre diante de defasagem
muito grande entre a idade do
aluno e a sarie em que ele se
encontra. Quando um aluno
comeQa a se atrasar por repetencia, ele se evade.

o que

acontece a que nao
se pode mais pensar a educaQao
como privilagio de uma classe, que
a cada vez menor e mais rica. Esse
modelo de que basta ter uma elite
.20

culta e uma massa de operarios
baratos vai falir neste final de secu-

10.

o grande desafio do mundo
moderno e a educaQao. Se os
paises do primeiro mund~ estao
convencidos disso, os palses do
terceiro mundo sequer perceberam
que serao seriamente marginalizados caso nao invistam na educaQao.
Considerando a infraestrutura existente, a situaQao brasileira,
nessa area, nao a tao ruim quanta
se pensava. Entre 95% e 97% das
crianQas tem acesso ao 12 .grau;. 0
acesso a esta escola esta, pOlS,
universalizado no Brasil. As crianQas freqQentam-na da 1!! a 8 11
serie durante quase nove anos, em
madia. Isso significa que, se nao
houvesse repetencia nem evasao,
toda a populaQao jovem do Brasil
estaria formando-se no 12 grau.
Quando hoje, porem, se olha a proporQao de formandos em cad a
geraQao, verifica-se que soment~
40% dos alunos se formam no 1grau. E nao a par desinteresse q~e
os outros 60% se evadem do SIStema, poiss6 0 fazem ap6s permanecerem, em madia, sete anos
na escola.

o que se conclui e que 0
Brasil tem uma populaQao que, ao
contrario de suas elites, da um
valor enorme a educaQao e faz um
esforQo sobre-humano para manter
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seus filhos na escola. Quanto mais
pobre a populaQao, quanto .m~ior a
repetencia, maior a a me~la de
anos de permanencia das cnanQas
na escola. A populaQao luta para
que 0 aluno termine 0 1Q grau de
ensino, apesar de a escola tentar
impedir que isso aconteQa. Dad~s
mostram que a populaQ~o
brasileira quer utilizar a educaQa~
como meio de ascensao sccial, e e
a escola que impede que esse
sonho se realize. A escola realiza a
repetencia.

o processo de massacre
pela repetencia nao ocorre apenas
nas classes menos favorecidas. Os
10% mais pobres da populaQao
brasileira - os que nao tem renda
monetaria e habitam no Norte e no
Nordeste de Minas Gerais - tem
uma taxa de repetencia, na 1!!
serie, de 75% em madia, co~
picos de 90% em algumas localidades. Nos 10% mais ricos, a taxa
de repetencia ainda e de 40%. N~o
se pode entender que es.s~ seJa
um mecanisme de oposlQao da
classe dominante a dominada
quando a pr6pria cia sse dominante
tem uma taxa de repetencia tao
alta. Significa, sim, que esse a um
processo cultural existente dentro
da escola brasileira, uma pedagogia que vimos desenvolven?o ao
longo de decadas. Essa realldade
tem de ser questionada dentro da
escola, a preciso que profess~res
e alunos discutam sua motivaQao e

J

processo de avaliac;:ao.

Nao adianta imaginar que 0
problema esta tora da escola, que
o problema decorre do nivel social
da crianc;:a, do seu desinteresse
em estudar ou da falta de estfmulo
por parte da familia. Esses sao
mitos que os numeros claramente
destroem. 0 que precisa ser
percebido e levado em conta e
que a populac;:ao brasileira tem
motivac;:ao para estudar, as familias
desejam que seus filhos estudem
para que eles nao sotram as
restric;:6es sociais que os pais
sofrem - e isso e um dado extremamente positivo. Hoje, eu reputo
que a educar;:ao e a instituic;:ao
mais importante do Pais, muito
acima da polftica e da ideologia.
Temos de encarar que a
repetencia e 0 primeiro passe para
o extermfnio de nossas crianc;:as. E
um processo tao perverso de

destruic;:ao da cidadania quanta a
pu,a e simples eliminac;:ao de crianc;:as ocorrida no Rio de Janeiro.
o que vimos na Candelaria e 0
resultado final de um processo iniciado com a repetencia. A
sociedade tem a soluc;:ao final, que
e 0 extermfnio. Nao estou dizendo
que a escola seja responsavel pelo
menino de rua ou pelo massacre,
mas que somos responsaveis por
todo um mecanismo que tem infcio
no fato de nao nos responsabilizarmos pela educac;:ao - aprendizado e promoc;:ao - de nossas
crianc;:as. E esse mesmo mecanismo de talta de responsabilidade
que leva a sociedade a toierar 0
exterminio de crianc;:as, como realme!1te vem acontecendo.
No Brasil, para cada aluno
que se forma no 1Q grau, sao
necessarios 20 alunos/ano de
instruc;:ao. Isso significa que, se 0
sistema educacional fosse efi-

ciente, sem repetencia ou evasao.
seriam necessarios 8 alunos/ano
de instruc;:ao para se fo,ma, um
aluno. Devido a repetencia e a
evasao, gastam-se 20 alunos para
se forma, um aluno na 8a. se,ie.
Essa proporc;:ao, que varia nas
muitas regiees do territ6rio
brasileiro, depende tambem da
situac;:ao s6eio-econ6miea da erianc;:a, mas muito mais da repetencia e da evasao. No Nordeste, gastam-se, para se forma, um aluno,
200 alunos/ano de instruc;:ao, 0 que
e um desperdicio fantastico em termos de promoc;:ao de recursos
publicos e humanos. Em outras
regi6es, esse numero vai a 700, ou
seja, sete seculos! Isso mostra, de
forma inequivoca, a vontade do
brasileiro de se edu.car; mostra
tambem a ineficiencia e inoperancia da escola brasi/eira. 0 problema e da- escola, esta na escola e
tem de ser resolvido na escola.

"Hoje eu reputo a
escola como a
instituifiio mais
importante do
Pais, muito acil1la
da politica e da
ideologia".

FotoWaldemar Sabino
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