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Educação
e exclusão
no Brasil

Nosso país vive dois processos de ex-
clusão educacional. O primeiro, pelo im-
pedimento ao acesso: nem mesmo o en-
sino fundamental para crianças entre 7 e
14 anos está universalizado. O segundo,
pela qualidade do ensino ofertado: milha-
res de crianças passam pela escola sem
acumular  conhecimento.

Os dois tipos de exclusão estão vincu-
lados às desigualdades socioeconômicas,
de raça e gênero, e territoriais. Todos os
dados demonstram: os excluídos da edu-
cação, seja pelo acesso ou qualidade, são
vítimas da pobreza.

A abordagem da inter-relação
entre educação e exclusão
é pontual.
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A Educação, no senso comum e entre os especialistas, é
considerada como um dos fatores mais importantes de impacto
na mudança da concentração de renda e desenvolvimento.
A oferta pública da educação no Brasil ao longo do século pas-
sado mostrou elevado padrão de crescimento e cobertura.
No entanto, não conseguiu atingir um patamar de qualidade e
reproduziu padrões de desigualdade e iniqüidades.

Esta edição do boletim Ebulição compõe, juntamente com
a pesquisa “Educação e exclusão no Brasil” e o debate de
mesmo título, da série Desafios da Conjuntura, realizado em
27 de março, um esforço da Ação Educativa no sentido de
suscitar o debate público, na expectativa de contribuir com a
superação das desigualdades que continuam impedindo que
grande parcela da população brasileira exerça sua condição
humana.

Os dados apresentados, as reflexões propostas, as inda-
gações sem respostas, as iniciativas empreendidas e aqui
expostas, são dimensões de uma situação incrivelmente com-
plexa e que oferece um amplo leque de diagnósticos que
instigam a formulação de ações.

São informações que demonstram como as formas de
exclusão e as desigualdades socioeconômicas interferem na
oferta educacional e, ao mesmo tempo, as maneiras pelas
quais os fatores relacionados à oferta educacional contribu-
em para a reprodução destas desigualdades. Como afirmou
a pesquisadora Anna Peliano, do Instituto de Pesquisas Eco-

nômicas Aplicadas (IPEA), combater a exclusão educaci-
onal passa necessariamente pela melhoria da qualidade:
“acesso deve ser entendido como acesso à matrícula, pro-
gressão, permanência e desempenho”.

Deste processo de reflexão crítica sobre a relação entre
educação e exclusão no Brasil, duas convicções podem ser
enunciadas. A primeira delas é que a educação tem impor-
tante papel na superação da exclusão social, no entanto, não
conseguirá exercê-lo se o País não passar por um estruturante
processo de distribuição de renda – é impossível universalizar
a educação pública de qualidade com os níveis de desigual-
dades socioeconômicas; como afirma Mônica Peregrino em
seu artigo neste boletim: “pobres e ricos, na escola brasileira,
são praticamente ‘imiscíveis’”.

A segunda certeza é que os processos de superação des-
ta realidade não estão apenas nas mãos do Estado – é preci-
so que a sociedade civil pressione de todas as formas e em
todas as esferas. Ocupe os espaços conquistados, como os
conselhos – os da escola e também os de gestão de políticas
públicas. Monitore detidamente os recursos alocados. Fisca-
lize todos os poderes públicos – afinal, é deles a responsabi-
lidade pela implementação das políticas. E, sobretudo, reflita
e se mobilize para que a educação pública de qualidade,
universal, forneça as bases para a construção de uma socie-
dade mais justa e igualitária.

Boa leitura!
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A cobertura da educação
na mídia

Jornais e revistas não
relacionam problemas

Para entender como os meios de comunicação abordam
a relação entre educação e exclusão, o Observatório da Edu-
cação analisou a cobertura que tratasse de desigualdade so-
cial e educacional em 130 matérias de jornais e revistas de
todo o país, referentes ao primeiro semestre de 2006. De
maneira geral, a abordagem dessa inter-relação foi bastante
pontual – sendo que as desigualdades educacionais apareci-
am sempre como causa, mas não como conseqüência, das
desigualdades sociais. Um exemplo é o Correio Braziliense
(31/5), que pautou matéria sobre a “educação como saída
para reduzir a pobreza”.  Na mídia, o ciclo vicioso das desi-
gualdades sociais, que resultam em desigualdade educacio-
nais e que por sua vez geram novas desigualdades na socie-
dade, não se completa.

Muitas reportagens abordavam as desigualdades na edu-
cação – em temas como repetência, evasão, dificuldades de
aprendizagem e baixo desempenho – mas não as relaciona-
vam com as desigualdades sociais. E vice-versa: muitos tex-
tos tocavam nas desigualdades que marcam a sociedade bra-
sileira, sem se aprofundarem no papel da educação, seja como
forma de superação ou intensificação delas.

No universo das reportagens, dois temas se destacaram:
a questão das cotas para ingresso nas universidades e do
programa Bolsa Família. Como o período analisado abran-
geu as eleições para presidente e sendo o Bolsa Família uma
das ações de maior visibilidade do governo Lula e também
grande destaque de seus programas eleitorais, era natural
que seus adversários e a mídia se debruçassem sobre o tema.
O Globo (26/1) e Folha de S. Paulo (26/1), por exemplo,
pautaram a questão da freqüência escolar imposta como con-
dição para o recebimento do benefício. Falavam das falhas
no sistema – muitos beneficiários não cumprem o mínimo de
85% de presença dos filhos na escola e continuam receben-
do o dinheiro. Não discutiram, entretanto, quais as conseqü-
ências dessa obrigatoriedade da matrícula na vida escolar
das crianças – seu desempenho e aproveitamento.

Artigos e editoriais

A grande maioria dos textos que relacionava desigualda-
de e educação de maneira mais ampla, para além dos pro-
gramas de transferência de renda, eram artigos de opinião.
O Valor Econômico trouxe dois artigos a respeito. O primeiro,
de Marcelo Côrtes Néri (03/1), abordava a educação infantil.
“Pesquisas demonstram que crianças que tiveram a oportu-
nidade de freqüentar o equivalente a creches e pré-escolas
apresentaram na idade adulta renda mais alta e probabilida-
des mais baixas de prisão, gravidez precoce ou dependência
a programas de transferência de renda do Estado no futuro.”
O segundo, de Naercio Aquino Menezes Filho (09/1), dizia
que “países com uma população mais educada tendem a ser
menos desiguais, serem mais avançados tecnologicamente,
terem uma produtividade maior, enfim, crescerem mais com
menos injustiças”. Em O Estado de S. Paulo, artigo de Aloísio
de Araújo e Flávio Cunha (31/1) dizia que “para construir
uma sociedade mais justa e uma economia mais dinâmica é
necessário melhorar a qualidade da educação no Brasil”.

Quando os artigos e editoriais citam essas “desigualdades
futuras” na vida do aluno, nem sempre querem dizer a mesma
coisa. Boa parte dos textos refere-se a elas apenas como oportu-
nidades desiguais para se conseguir emprego – portanto enxer-
gando na educação apenas a dimensão de preparar o aluno
para o mercado. “A qualificação profissional e a geração de tra-
balho são, atualmente, os grandes desafios para o resgate da
cidadania dos excluídos”, diz artigo de Ariosto Holanda, acerca
do analfabetismo (10/1) publicado no Jornal do Brasil. Na revis-
ta Época, artigo de Paulo Guedes (20/3) foi a única exceção
entre o conjunto analisado. O texto segue a mesma linha de a
educação como causa das desigualdades, mas reconhece que
“o setor educacional tem como um de seus desafios a supera-
ção dos desequilíbrios sociais produzidos pelo atual sistema.
Significa desmoronar o algoritmo que transforma desigualdades
econômicas em desigualdades educacionais”.
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O Brasil ainda não universalizou nem mesmo o ensino
fundamental para crianças de 7 a 14 anos. Existem milhares
de crianças de 0 a 7 anos sem acessar a educação infantil;
1/5 da população pobre é analfabeta e apenas 3,9% dos
jovens e adultos nessa condição freqüentam cursos de alfa-
betização. Os resultados do Sistema Nacional de Avaliação
da Educação Básica (Saeb) mostram que as notas médias
obtidas por estudantes das 4ª e 8ª séries do ensino funda-
mental e do último ano do ensino médio vêm caindo desde a
implantação do exame em 1995.

Estes dados, não exatamente inéditos, embasam a afir-
mação que o Brasil vive dois processos de exclusão educaci-
onal. O primeiro, pelo impedimento ao acesso , e o segundo,
pela qualidade do ensino ofertado – milhares de crianças
passam pela escola sem acumular conhecimento.

Conforme demonstrou a pesquisa “Educação e Exclusão
no Brasil”, organizada por Sérgio Haddad e lançada no dia 27
de março em São Paulo, os dois tipos de exclusão estão vincu-
lados às desigualdades socioeconômicas, de raça e gênero, e
territoriais. Todos os dados demonstram: os excluídos da edu-
cação, seja pelo acesso ou qualidade, são vítimas da pobreza.

A vinculação entre desigualdades e exclusão educacional
foi debatida por Anna Peliano, pesquisadora do Instituto de
Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA), Jorge Telles, diretor
de avaliação da Secretaria de Educação Continuada, Alfabe-
tização e Diversidade do Ministério da Educação (Secad-MEC),
Mônica Peregrino, professora da Universidade Estadual do
Rio de Janeiro, além das alunas do ensino médio Amanda
Rodrigues de Faria, Deise da Silva Batista, Julyane Santos
Gomes Pinheiro, Michele de Rita Ferreira e Renata Silva de
Almeida, da escola estadual Moacir Campos, da capital
paulista. Esta edição da série Desafios da Conjuntura, que
marcou o lançamento da pesquisa, contou ainda com a
interlocução da jornalista Ana Aranha, da revista Época.

Anna Peliano expôs os resultados de um relatório elabo-
rado pelo Observatório da Eqüidade do Conselho de Desen-
volvimento Econômico e Social do governo federal a respeito
do mesmo tema. “O primeiro grande problema identificado é

que o nível de escolaridade da população brasileira é baixo e
desigual”. Os dados mostram que as desigualdades da edu-
cação reforçam as desigualdades sociais (de renda, raça, cor,
local de moradia, sexo, nível de escolaridade dos pais, entre
outros) e vice-versa. Há um círculo vicioso que precisa ser que-
brado para reduzir as desigualdades na educação e sociais.

Jorge Telles, diretor de avaliação da Secretaria de Educação
Continuada, Alfabetização e Diversidade do Ministério da Edu-
cação (Secad-MEC) afirmou que tal concepção deve ser refletida
nos indicadores educacionais, importantes instrumentos para a
orientação das ações públicas destinadas à educação, até o mo-
mento fortemente marcados pelo número de matrículas.

No mesmo sentido, Diogo Demarco, pesquisador da Fa-
culdade de Educação da USP, em artigo publicado nesta edi-
ção também reflete sobre as possibilidades e os limites dos
indicadores educacionais utilizados para mensurar o desen-
volvimento humano de localidades. De acordo com ele, ain-
da são considerados apenas aspectos quantitativos. Ao ana-
lisar o caso de São Paulo, que desenvolveu o Índice Paulista
de Responsabilidade Social (IPRS) para apreender o desen-
volvimento local dos municípios, exemplifica: ao considerar
aspectos como a escolaridade de jovens e adultos e o analfa-
betismo funcional, não identifica e, portanto, não oferece
parâmetros para avaliação/orientação das ações dirigidas à
educação de jovens e adultos e ensino profissionalizante, que
seriam aspectos fundamentais quando se considera as pos-
sibilidades de desenvolvimento humano.

As formas de desigualdade
Telles apresentou as ações do governo federal que bus-

cam reduzir as desigualdades educacionais que, segundo ele,
precisam ser desnaturalizadas. “A nossa idéia é reforçar as
políticas de universalização, trabalhando com acesso, per-
manência e sucesso, e paralelamente ter políticas focaliza-
das que entram em realidades específicas e questões trans-
versais, como as questões de gênero e orientação sexual”.

No entanto, o impacto dessas iniciativas ainda não foi
apreendido.

Desigualdades ocasionam
processos de segregação
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Mônica Peregrino, professora da UERJ e pesquisadora
do Observatório Jovem da Universidade Federal Fluminense,
procurou mostrar em sua tese de doutorado como ocorre o
processo de exclusão em uma escola pública da rede munici-
pal do Rio de Janeiro. Ela afirmou que as situações de desi-
gualdade vivenciadas pelos alunos estabelecem trajetórias
diferentes para essas crianças e jovens dentro de uma mes-
ma escola. “Vimos que turmas inteiras têm exatamente o
mesmo perfil e seguem o mesmo percurso escolar, inclusive
no fracasso. É impossível acumular conhecimento com
trajetórias marcadas por segregação e exclusão tão fortes”.

Seu artigo nesta edição demonstra como, numa mesma
escola freqüentada por alunos que em sua maioria são mo-
radores de diferentes favelas, são construídos mecanismos
de segregação de forma que estudantes com trajetórias regu-
lares de ensino não se encontram, em turmas ou turnos,
com aqueles que têm sua vida escolar marcada por reprova-
ção e evasão. O primeiro grupo vive nos núcleos habitacionais
mais estruturados, enquanto os do segundo grupo vivem nas
ocupações mais recentes e precárias. Os dois grupos têm opor-
tunidades desiguais de acesso aos recursos humanos e peda-
gógicos: os professores mais experientes, e que pertencem ao
quadro estável da escola lecionam para o primeiro grupo, en-
quanto aqueles ainda em processo de formação ou em situa-
ção precarizada de trabalho atuam com o segundo.

A mesma desigualdade na distribuição dos recursos foi
verificada, em âmbito nacional, por Sérgio Haddad, e está
relatada em artigo desta edição: “os recursos investidos no
ensino público têm sido distribuídos de forma desigual: os
setores e regiões que apresentam menores desempenhos ou
maiores carências são aqueles que menos acesso têm aos
recursos e vice-versa”.

O público e o privado

As alunas da escola Moacir Campos trouxeram para o
debate outra face das desigualdades do acesso à educação.
Ao relatarem os resultados de uma pesquisa de opinião que
fizeram, no âmbito do projeto Nossa Escola Pesquisa sua
Opinião, entrevistando jovens de uma escola pública e outra
privada, afirmaram ter notado diferença entre as perspecti-
vas de futuro entre os grupos.

As alunas detectaram a desigualdade no acesso a infor-
mações, sobretudo no que ser refere a oportunidades de for-
mação. Isto se evidenciou na pesquisa quando os dados apon-
taram que, enquanto os estudantes da escola pública têm
em seu repertório de possíveis profissões cursos tradicionais
e mais conhecidos, os colegas atendidos pela iniciativa priva-
da vislumbram as novas profissões, que remetem a novos
campos de trabalho. Apenas o ProUni, segundo o grupo, é
mais conhecido entre os estudantes da escola pública.

Para elas a razão é óbvia, uma questão de interesse imedia-
to: suas famílias não podem pagar pelo ensino superior privado.

As desigualdades entre as escolas públicas e privadas
também foram evidenciadas na pesquisa “Educação e exclu-
são no Brasil” Em 2005, por exemplo, considerando todo o
País, os estudantes de escolas privadas tinham duas vezes
mais acesso a Biblioteca e Internet, em relação a seus cole-
gas da escola pública. Quanto à presença de laboratórios de
Ciências e Informática, este fator é superior a duas vezes.
A pesquisa ressalta que a situação é ainda mais preocupante
quando se considera que para crianças e jovens de famílias po-
bres a escola é sua única chance para acessar tais bens; o que
significa dizer que sua ausência agrega outros tipos de exclusão.

Participação

Durante o debate, os expositores foram unânimes em
apontar a participação social nos rumos da educação como
forma de quebrar o círculo da exclusão. O representante do
MEC/Secad lembrou que as escolas com melhor desempe-
nho nos exames nacionais são justamente aquelas que
registram intensa relação com a comunidade.

Da mesma forma, ao responder sobre o papel dos pro-
fessores na superação do quadro traçado, Mônica Peregrino
disse não acreditar em alternativas individuais, mas sim
coletivas. Lembrou a importância do papel das organizações
e citou como exemplo os movimentos de favelas, no Rio,
que, com sua mobilização, conquistaram avanços na edu-
cação ofertada às comunidades.

Nesse sentido, cabe salientar que o MEC assumiu o
compromisso de realizar a Conferência Nacional da Edu-
cação, que será precedida de encontros locais e estaduais,
e pode se configurar como importante espaço de mobilização
e participação social para a efetivação universal da  educação
pública de qualidade.

Uma visão crítica sobre as
políticas de estado.
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No Brasil, a exclusão de setores da sociedade no processo
de escolarização vem se dando de duas formas: falta de acesso
e/ou inserção precária dos alunos nos sistemas de ensino. 1

A falta de acesso é caracterizada pela insuficiência de
vagas ou de instituições para atender à demanda. Em outros
casos, ainda que existam vagas disponíveis, a exclusão se
dá pela falta de acessibilidade, como nas situações em que o
acesso à escola é dificultado pela distância e/ou falta de trans-
porte escolar, ou ausência de condições de ensino e aprendi-
zagem para pessoas com deficiência. Também não é atendi-
da grande parte das crianças
em idade de freqüentar a
Educação Infantil e a maio-
ria dos jovens e adultos aci-
ma de 15 anos que não têm
Educação Básica.

A inclusão da população
em idade escolar no Ensino
Fundamental ocorrida nas úl-
timas décadas não foi acom-
panhada pela garantia de
qualidade, e vem produzin-
do um novo tipo de exclusão,
não mais pela ausência de vagas, mas pela precária inser-
ção no sistema de ensino.

Em maior ou menor grau, fatores externos ao sistema
educativo, vinculados a renda, raça, gênero, região e local
de moradia, condições físicas e idade dos educandos, estão
correlacionados a este padrão de exclusão. Outras variáveis
externas – como a presença ou ausência de estímulo em
casa, a idade em que a criança inicia o processo de
escolarização, o nível de instrução dos pais (em particular da
mãe) e as condições socioeconômicas das famílias – tendem
a influenciar o desempenho no processo de ensino e apren-
dizagem. Portanto, as variáveis próprias dos sistemas
educativos não são suficientes para explicar as diferenças de
desempenho, trajetória, êxito ou fracasso escolar.

Pobreza e desigualdades

O Brasil está entre as maiores economias do mundo. Se
considerarmos o seu Produto Interno Bruto (PIB), é o país

Processos de educação e
exclusão no Brasil

que mais cresceu na América Latina ao longo do século pas-
sado. O elevado crescimento econômico ocorreu, no entan-
to, sem modificar as características de intensa concentração
de renda, mantendo a desigualdade social como caracterís-
tica principal da organização social. Atualmente, 1% dos
mais ricos detém 13% da renda; os 20% mais pobres se
apropriam de apenas 3% da renda e os 20% mais ricos,
de quase 60%.

Os anos noventa e o início deste século foram marcados
pela ampliação das desigualdades, causada principalmente

pelas políticas de estabiliza-
ção da economia, submissas
à lógica da globalização fi-
nanceira e suas políticas
neoliberais. Tais  políticas pos-
sibilitaram a transferência de
renda para o sistema financei-
ro e para aplicadores, acentu-
ando ainda mais as desigual-
dades entre ricos e pobres.

É preciso reconhecer que
ocorreram pequenos avanços
nos últimos anos, como a re-

dução do analfabetismo e da mortalidade infantil; o cresci-
mento das matrículas no ensino público; a melhoria no aces-
so das comunidades mais pobres à infra-estrutura de abas-
tecimento de água, saneamento e energia elétrica; e a
implementação de políticas de transferência de renda para
os mais pobres, principalmente no Norte e Nordeste.

No entanto, mesmo um aumento significativo da pou-
pança interna, um maior crescimento econômico e políticas
compensatórias de transferência de renda não foram sufici-
entes para erradicar a pobreza, dadas as elevadas taxas de
desigualdade e o padrão excludente de distribuição da ri-
queza e propriedade. Para que processos de crescimento e
desenvolvimento sejam acompanhados de melhoria na dis-
tribuição de renda, são necessárias mudanças estruturais
tais como:

a. Políticas de emprego com aumento constante dos sa-
lários reais com distribuição de renda,  taxação das grandes
fortunas; reforma tributária de forma que ricos paguem mais
que pobres etc;

Para enfrentar o problema da
exclusão na educação é
necessário que existam
políticas e estratégias para
melhorar as condições de
acesso e permanência para
todos os grupos sociais

Sérgio Haddad
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Assuntos que foram ou que merecem
destaque na conjuntura educacional

b. Reforma agrária e um sistema de proteção ao trabalho
do camponês;

c. Fortalecimento da democracia e de seus mecanismos
de participação e controle social sobre o Estado;

d. Políticas de ofertas plenas de bens e serviços públicos
universais, com qualidade; fundamentalmente educação, saú-
de e transporte.

Estudos divulgados pelo Fundo das Nações Unidas para
a Infância (Unicef), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) e pela Organização das Nações Unidas para
a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) demonstraram
que um dos fatores que mais influenciam na escolaridade
das crianças é, sem dúvida, a renda da família.

A precariedade socioeconômica de grande parte das fa-
mílias brasileiras provoca um ingresso precoce das crianças
e jovens estudantes no mercado de trabalho, muitas vezes
informal e indigno, trazendo como conseqüência a geração
de mão de obra desqualificada e dificuldades de aprendiza-
gem na escola. O trabalho infantil, além de afetar a evasão,
afeta o desempenho das crianças que tentam, de alguma
forma, conciliar trabalho e escola. As taxas de evasão escolar
e de matrícula não são as mesmas para todos os segmentos
da população. É reconhecido, pela literatura especializada,
que a taxa de evasão aumenta progressivamente quanto me-
nor for o nível de renda.

Além de renda e escolaridade média, outras variáveis
determinantes das desigualdades são a região de moradia e
o pertencimento étnico-racial. A população negra, que repre-
senta 85% das pessoas pobres, é a mais afetada pela baixa
escolaridade e pelo analfabetismo, sobretudo no Nordeste,
região que concentra quase metade dos analfabetos do País.
Nesta região, o percentual de pessoas ocupadas ganhando
menos de um salário mínimo mensal é de quase 50%, en-
quanto, no País como um todo, o percentual é de 24%. A
combinação entre os fatores raça, renda, região e escolarida-
de fazem com que, no Nordeste, os níveis de escolaridade
dos trabalhadores sejam em média de 5,2 anos, contra 7,2
no Sudeste, e 7,3 no Sul.

Os fatores que determinam processos de exclusão no sis-
tema educativo são orientados por causas externas e causas
internas ao sistema. As causas externas são aquelas que en-
volvem os mecanismos de exclusão socioeconômica de gran-
de parte da população brasileira e fatores de discriminação
de várias naturezas, como aqueles relativos à condição raci-
al, de gênero, moradia, idade e outros, conforme vimos. As
causas internas são aquelas determinadas pela insuficiência
dos recursos educacionais – como salas adequadas, equipa-
mentos, materiais didáticos – e sua má distribuição, e aque-

Economista, doutor em Educação pela
Universidade de São Paulo,
coordenador geral da Ação Educativa.

1 Texto elaborado com base em estudo solicitado pela agência inglesa de cooperação Save the Children e finalizado em dezembro de 2006, publicado em
março de 2007 e disponível no site da Ação Educativa (http://www.acaoeducativa.org.br/downloads/Questao_finall.pdf).

las que envolvem a qualidade do ensino ofertado. Há tam-
bém precarização do trabalho docente, resultando em falta
de estímulo e insuficiência de professores.

Podemos verificar que o sistema educacional acaba por
reproduzir as desigualdades existentes anteriormente à en-
trada dos alunos. Os recursos investidos no ensino público
têm sido distribuídos de forma desigual: os setores e regiões
que apresentam menores desempenhos ou maiores carênci-
as são aqueles que menos acesso têm aos recursos e vice-
versa. São nas regiões mais pobres e com menor desempe-
nho que os professores têm menos formação. É ali também
que há um maior número de alunos por sala de aula e onde os
recursos didáticos e a condições das escolas são piores. Desta
forma, o sistema educacional não opera para corrigir as desi-
gualdades que resultam das condições desiguais de vida dos
seus alunos, ao contrário, oferece aos que têm menos uma
escola de pior qualidade e com menos condições materiais.

Ações para superação

A ausência de políticas de combate às desigualdades so-
ciais compromete os ideais igualitários enunciados para a
educação pública, atingindo principalmente os grupos histo-
ricamente excluídos, como, entre outros, os negros, os ido-
sos, as mulheres, os camponeses. A relação entre exclusão e
educação vem sendo explorada em análises específicas so-
bre pobreza, ora como causa e ora como conseqüência do
acesso ou não aos sistemas de ensino.

Para enfrentar o problema da exclusão na educação é
necessário que existam políticas e estratégias para melhorar
as condições de acesso e permanência para todos os grupos
sociais, e que estas estejam associadas às ações de redução
das desigualdades que estruturam a sociedade brasileira.

Ao mesmo tempo, o sistema educacional além de ofere-
cer uma escola de qualidade para todos, com um mesmo
padrão, deveria compensar as desigualdades produzidas pela
estrutura de classes da sociedade brasileira, com políticas
que minimizem seu impacto nas condições  de acesso e apro-
veitamento da escolaridade dos educandos.

Entender o processo de exclusão educacional é fundamen-
tal para elucidar a perpetuação das desigualdades, do mesmo
modo como compreender o contexto das desigualdades é es-
sencial para entender os mecanismos de exclusão na educação.
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Trajetórias escolares
opostas evidenciam a
desigualdade dentro de
uma mesma escola

Presenciamos, desde a década passada, a expansão da
escolarização para grande parte dos jovens brasileiros. Esta
expansão, relativa aos níveis fundamental e (principalmente)
médio dos sistemas públicos de ensino, vem atingindo, basi-
camente, os jovens das camadas populares.

A “expansão milagrosa” que faz “mais com menos”, ini-
cia-se durante os governos de Fernando Henrique Cardoso
(1994/2002), guardando elementos de continuidade para
com as políticas de expansão da escola destinada aos po-
bres, implementada na década de 1970, durante a Ditadura
Militar (1964/1984).

Nesse contexto, inicia-se um processo objetivando, como
o indicado nas cartilhas dos órgãos internacionais, a “racio-
nalização” e a “correção” do setor escolar, buscando para
isso a diminuição dos índices de retenção (repetência), e a
ampliação geral da escolarização. O programa de “acelera-
ção da aprendizagem” é a pedra de toque deste projeto que
“produz” vagas pela aceleração de processos sem, contudo,
criar infra-estrutura.

Entre 2004/2005 foi realizada pesquisa1 , no município
do Rio de Janeiro, com o objetivo de compreender como,
dentro da instituição escolar, estavam sendo experimentados
os processos acima descritos. Esse estudo, que ao longo de
quatro décadas percorre as desigualdades que marcam as
trajetórias dos alunos do segundo segmento do ensino fun-
damental, consegue apontar algumas tendências.

Em primeiro lugar, as desigualdades estabelecem trajetó-
rias no interior das instituições. Essas trajetórias percorrem
não só turmas como também turnos. Trajetórias desiguais
são a expressão de pressões, também desiguais, feitas sobre
os grupos sociais que habitam a escola, sendo os grupos
socialmente mais vulneráveis, aqueles mais atingidos pelos
processos de seleção escolar.

Além da pressão seletiva sobre os mais vulneráveis, o
estudo constatou uma tendência à separação dos desiguais
(sociais) que desde a década de 1970 opera numa composi-
ção variável, que hora separa os desiguais em turnos diferen-
tes, hora cria circuitos de turmas distintas, hora se realiza
através da composição entre ambas as estratégias, mas que
se reafirma num princípio: pobres e ricos, na escola brasilei-
ra, são praticamente “imiscíveis”.

Portanto, a desigualdade se multiplica: primeiro, pelo au-
mento das distâncias entre os sistemas de ensino, estabele-
cendo circuitos específicos para as classes sociais. Em se-
gundo lugar, pela diversificação e complexificação das desi-
gualdades, dentro dos sistemas públicos de ensino, estabele-
cendo desigualdades entre regiões, instituições e, por fim,
dentro da mesma escola.

Diferentes modos de escolarização

Como essas desigualdades se manifestam dentro da es-
cola pública fundamental HOJE? Uma das formas mais im-
portantes dessa manifestação refere-se à existência, na mes-
ma instituição, de “modos” diversos de escolarização, que a
pesquisa agrupou em dois tipos característicos.

O Modo Pleno de escolarização que agrupa aqueles alu-
nos que acumulam: média de anos de escolarização compa-
tível com o número de séries cursadas; fluxo contínuo pelas
séries; não freqüência importante aos projetos compensatóri-
os de alfabetização ou de aceleração da aprendizagem; nú-
mero residual de repetências e abandonos escolares durante
um curso ginasial feito em trajetória contínua.

Ao contrário do conjunto acima descrito, o Modo Precá-
rio de escolarização acumula alunos: que têm a descontinuidade
e a fragmentação como marcas de um curso primário

Mônica Peregrino
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entrecortado por repetências, rupturas, ingresso em pro-
jetos inorgânicos entre si e em suas relações com a tradição
das séries.

Processos de escolarização desta forma realizados impli-
cam: trajetórias diferentes e desiguais no interior de uma
mesma instituição; possibilidades desiguais de apropriação
dos conhecimentos que a escola devia, por princípio, disse-
minar, de acordo com o modo de escolarização ao qual se é
submetido. Se nas turmas de trajetória plena o fluxo contí-
nuo pelas séries permite a acumulação paulatina de conjun-
tos de conhecimentos, nos modos de escolarização precária
as repetências e abandonos entrecortados pelo ingresso em
projetos diferentes e às vezes incomunicáveis de aceleração
da aprendizagem, criam uma situação em que o acúmulo de
conhecimentos torna-se impossível, mesmo numa situação
de multiplicação do tempo de habitação da escola.

As turmas e o turno mais atingidos pelos indicadores que,
reunidos, produzem os modos mais precários de escolarização
são também as turmas que se esvaziam. Ao contrário, aque-
les lugares (turmas e turnos) menos atingidos pelos critérios
de “seleção” da escola (as turmas mais “seletas”), mantêm um
desconcertante índice de agregação. E esta agregação não está só
referida à agregação das pessoas em torno das turmas e turnos,
mas elas agregam um “valor” à escolarização, completamente
ausente nas turmas de escolarização de “modo precário”.

Foi com o intuito de entendermos melhor esse fenômeno
que, no decorrer da investigação, formulamos um “índice”,
cujo objetivo era descortinar as relações entre o “valor” do
lugar ocupado (encarnado na turma) e o tempo de ocupação
do mesmo. A esse “índice” demos o nome de “enraizamento”.
Ele expressa, por um lado, o número de vezes que cada um
dos alunos do ginásio freqüentou o mesmo “tipo de turma”.
Por outro lado, expressa a extensão (e a intensidade) da per-
manência do aluno na escola.

Com isso pudemos perceber que os conjuntos que apre-
sentam os maiores índices de enraizamento são formados:
pelas “melhores” turmas da escola, de acordo com os critéri-
os de julgamento escolar – tais conjuntos perfaziam em mé-
dia 28% do total dos alunos, todos concentrados em um dos
turnos da escola que estudamos. Esse grupo continha os alu-
nos moradores das favelas mais próximas da escola, em es-
pecial, daquelas melhor providas de equipamentos de con-
sumo coletivo, e aquelas de mais antiga organização comu-
nitária, assim como uma pequena porção de alunos morado-
res “do asfalto” nas localidades mais próximas da escola. São
ainda aqueles submetidos ao “modo pleno” de escolarização,
configurando os conjuntos que respondem “positivamente”
aos mecanismos de seleção escolar e classificação utilizados

pela instituição. São, por fim, o grupo submetido à maior
“estabilidade” institucional: são os mais “documentados”; aten-
didos por conjuntos mais ou menos fixos de professores em
cada uma das séries por que passam, sendo estes profissio-
nais, de maneira geral, ao mesmo tempo antigos e valoriza-
dos na instituição.

Por outro lado, os conjuntos que apresentam os piores
índices de enraizamento são formados pelas “piores” turmas,
acumuladas no turno oposto àquele mais enraizado (perfa-
zendo, o total dos mais “desenraizados”, 35% do total de
alunos do segundo segmento da escola). Quanto à moradia,
os desenraizados eram originários em sua grande parte de
uma das favelas da região, e numa miríade de pequenas
favelas, mais distantes do núcleo onde fica situada a escola,
a maioria delas de ocupação recente, contando com precári-
os serviços de infra-estrutura urbana. Os desenraizados do
“asfalto” habitam uma variedade de localidades em geral dis-
tantes do bairro onde fica a escola. Eles configuram ainda os
conjuntos de alunos pertencentes a faixas etárias muito su-
periores àquelas correspondentes às séries que cursam.
Os menores índices de enraizamento são encontrados ainda
entre os conjuntos de repetentes e multirrepetentes, com his-
tórias pregressas de abandono escolar. São aqueles, portan-
to, submetidos ao “modo precário” de escolarização. Nos gru-
pos de menor enraizamento, a ação da seleção escolar apre-
senta padrões inusitados, ainda que dramáticos. Os
desenraizados são também precariamente “documentados”
em suas trajetórias marcadas pela descontinuidade em rela-
ção às séries cursadas, às escolas freqüentadas e aos turnos
habitados, apresentando “buracos” mais ou menos extensos
em suas histórias escolares. Por fim, eles configuram os con-
juntos atendidos pelos professores recém chegados à institui-
ção e também por aqueles em regime de trabalho precário
(em suma, os professores desenraizados).

Assim, instala-se na escola uma “nova” forma de desi-
gualdade, que ao buscar inserir os extremos, as margens, as
misérias, cria no interior dos espaços institucionais zonas va-
riáveis e múltiplas de despossessão, marcadas por mecanis-
mos que não apenas colocam a institucionalidade em crise,
mas também interrogam sua legitimidade e colocam em xe-
que seus próprios critérios de regulação.

1 Peregrino, Mônica. Desigualdade numa escola em mudança: trajetórias e embates na escolarização pública de jovens pobres. Tese de Doutoramento.

Universidade Federal Fluminense Faculdade de Educação Programa de Pós-graduação e Pesquisa em Educação. 2005

Professora da UERJ e pesquisadora
do Observatório Jovem da UFF.
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Educación y exclusión en
América Latina

Para entender como funciona la exclusión es importante
no perder de vista el concepto del Derecho a la Educación.
Hoy en día, generalmente, la educación está vista como un
objetivo más del desarrollo – muy vinculado con el concepto
del desarrollo del Capital Humano.

Un país que avanza en cobertura educativa de 30% a
40% esta visto como progresando en el cumplimiento de las
Metas (Educación Para Todos; del Milenio; o Iberoamericanas).
No está visto como un país que niega el derecho a la educación
del 60% de sus niños y niñas; y por lo tanto excluye al 60%
de sus niños y niñas de la educación.

Como parte del proceso de mercantilización de la
educación, después de las crisis económicas profundas de la
década de los 70, el Banco Mundial empieza a desarrollar su
política de Reforma Educativa como una parte integral del
paquete de Ajuste Estructural.

El Banco Mundial entra con fuerza en el mundo de la
Educación, co-auspiciando la primera Conferencia Mundial
sobre la Educación en Jomtien, en 1990 – y logra que la
definición del derecho a la educación como responsabilidad
del Estado sea reemplazado con el concepto de la Educación
como Servicio o “commodity”. Este proceso de creciente control
por parte del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internaci-
onal fue consolidado en la segunda Conferencia Mundial en
Dakar en el 2000.

Ahora la educación queda reducida a un sub-sector del
desarrollo social, y con una nueva priorización absoluta por
parte del BM de la educación básica para niños y niñas de 6
a 11 años, consolidado en las Metas del Milenio.

Los financiamientos del BM, en su mayoría préstamos,
cubren 0.6% del presupuesto global para la educación de los
países menos desarrollados; otro 3.4% viene de los donantes;
y el 96% viene de las finanzas públicas a través de los
impuestos de los y las ciudadanos de estos países. Aun así
este 0.6% le permite dictar las condiciones para la educación.

Inicialmente, para el BM, su reforma educativa fue
probablemente una plancha más de su reforma estructural –

en la década de los 80 (la década perdida) los ideólogos del
BM se dieron cuenta que habría que buscar otro chivo
expiatorio para la pobreza. Si bien, la CEPAL (Comisión
Económica para América Latina y el Caribe) en la década de
los 80, había demostrado que terminar la educación prima-
ria y secundaria era una de las mejores posibilidades, espe-
cialmente para las mujeres, para salir de la pobreza; el BM
decidió insistir que la sola educación primaria pudiera
cumplir este rol – a pesar de no tener ninguna evidencia
para sostener esto.

En los años 70 y 80 – el periodo en que la CEPAL estaba
investigando el impacto de la educación para reducir la po-
breza, aproximadamente el 80 % del empleo era formal y
solamente un 20% informal. El empleo formal está caracteri-
zado por ser una relación legalmente determinada, entre el
estado, el empleador y el empleado (a través normalmente
de su sindicato) y que cuenta con fondos de pensión, seguro
social, vacaciones y todos los derechos laborales ya adquiri-
dos. Hoy en día el 60 a 75% del empleo es informal y
solamente un 25 a 40% formal.

En estas condiciones laborales es imposible que la
educación primaria completa incida en una mejor
remuneración del adulto y es dudoso, hoy en día, que la
educación primaria y secundaria completa pueda incidir.

Es importante entender por qué el crecimiento no va a
resolver ni la pobreza, ni la inversión necesaria adicional para
lograr las Metas de EPT.

Con el cambio de un capitalismo basado en la producción
a un capitalismo principalmente relacionado con las acciones
financieras a lo largo de la década de los 90, los economistas
norteamericanos estiman que en los EEUU la producción real
cayó a representar hoy, solamente un 3% de su PBI.

Pero es principalmente en el sector productivo que el
trabajador o la trabajadora vende su mano de obra. El sector
productivo en los EEUU provee 70% del trabajo. O sea, con
un crecimiento del 5% - el crecimiento per cápita en el sector
productivo será de apenas de 0.21%.

Richard Hartill
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Este 0.21% de crecimiento se calcula asumiendo que la
distribución de la riqueza es absolutamente equitativa. Pero
América Latina tiene quince de los veinticinco países con la
más alta concentración de riqueza en el mundo – Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú y República Dominicana.

En Bolivia y Brasil el 20% más rico gana 32 veces más
que el 20% más pobre. Así que 5% del crecimiento en Bra-
sil, puede a lo mucho resultar en 0.05% del crecimiento
para el 20% más pobre; es decir, en 100 años de crecimiento
sostenido del 5% anual, Brasil podría lograr la Meta del
Milenio de reducir la pobreza extrema a la mitad. Mientras la
transferencia de uno por ciento de la riqueza del 10% más
rico al 40% más pobre, resolvería este problema en tres años.
Algunos datos permiten evidenciar la dimensión verdadera
del problema:

En Brasil, el quintil más pobre recibe el 0.7% del total
de los ingresos, el segundo quintil más pobre recibe el 3.6%
y el tercer quintil recibe el 6.7% de los ingresos. O sea 60%
de la población recibe el 11% de los ingresos, mientras, por
el contrario el 10% más rico recibe el 70% del total de los
ingresos. En Colombia cerca de 140 personas jurídicas
controlan el 45% de la riqueza. En El Salvador 11 familias
controlan el 70% de los ingresos del país.

Las desigualdades han existido por mucho tiempo, pero
en la actualidad están empeorando cada vez más, como
resultado de las políticas de ajuste estructural aplicadas como
condicionamiento de los préstamos del Fondo Monetario
Internacional y el Banco Mundial. Casi siempre las políticas pú-
blicas en nuestros países son ineficaces como vehículo de
redistribución económica, especialmente las políticas focaliza-
das.

El ajuste estructural consolida la exclusión en la
educación, por ejemplo en Bolivia, solamente una cuarta
parte de las niñas del 20% más pobre de la población,
terminarán el ciclo básico de educación. En México el 2%
de los varones de la ciudad de México son analfabetos,
mientras que en Chiapas el 80% de las mujeres son analfa-
betas; pero el gasto público de educación es 3 veces mayor
per cápita en la ciudad de México, que en Chiapas.

Por el contrario el Derecho a la Educación es absoluta-
mente incluyente, como está escrito en la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos de 1948.

Mientras la Reforma Educativa del Banco Mundial es
absolutamente excluyente y exige lo siguiente para lograr lo
que ellos llaman”una educación primaria de calidad”:

- Priorizar tiempo de instrucción, a través de la
prolongación del año escolar y más tareas en casa;
libros homogéneos y producidos por el sector pri-
vado; y capacitación en servicio de los docentes,

especializando en las modalidades a distancia.
- La infraestructura no es importante ni para

acceso, ni para calidad, hay que promover el uso
racional de escuelas – dos o tres turnos por día y
aumentos en el número de alumnos por aula
solucionaran el acceso.

- Reestructuración orgánica de los ministerios y
las escuelas; recoger datos solamente sobre matrí-
cula, asistencia, insumos y costos; capacitar
profesores en asuntos administrativos.

- Descentralización e instituciones escolares
autónomas y responsables por sus resultados; co-
brar aranceles en la educación superior; préstamos
educativos; financiamiento de escuelas con base
en resultados.

- La participación del sector privado y de ONGs
en el terreno educativo para promover la
competencia y diversificar la oferta educativa.

- Y la reasignación de recursos para educación
primaria; efectivamente privatizar la educación
universitaria para transferir fondos a la educación
primaria.

¿Y que podemos hacer al respecto?

- Construir o fortalecer alianzas locales,
nacionales, regionales y globales para luchar para
el Derecho de la Educación.

- Empezar a costear el Derecho a la Educación
y el costo de no proveer una educación de calidad.

- Empezar a retar los supuestos usados por el
Banco Mundial para sostener la reforma educativa
y proponer visiones alternativas para la garantía del
derecho a la Educación de calidad e inclusiva.

- Re-examinar la interrelación entre la
educación, el crecimiento y la pobreza.

- Alfabetización económica para todas y todos.
- Y trabajar para la exigibilidad del Derecho a

La Educación, y no para cumplir las muy reducidas
Metas del Milenio.

Diretor do Programa para a Amé-
rica do Sul da Save the
Children - UK.
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Limites e possibilidades
dos indicadores de
desenvolvimento

A idéia de desenvolvimento é antiga, mas ela se difundiu
com os contornos atuais principalmente no período seguinte
à Segunda Guerra Mundial. Naquele momento, havia uma
grande expectativa, tanto entre estudiosos quanto entre go-
vernos e instituições internacionais, de que o crescimento
econômico e o bem-estar alcançado pelos países do núcleo
central do capitalismo mundial, mais cedo ou mais tarde, se
estenderiam aos países periféricos. Neste período o cresci-
mento econômico era o paradigma e a evolução do Produto
Interno Bruto – PIB seu indicador natural1.

A década de 1990 traz consigo a afirmação da noção de
desenvolvimento humano, em alternativa à visão de desen-
volvimento como sinônimo de crescimento econômico.
Os estudos realizados por Amartya Sen introduziram a idéia
de que o padrão – ou a qualidade – de vida não pode ser
medido pela posse de um conjunto de bens nem pela sua
utilidade, mas sim pela capacidade dos indivíduos em usar
esses bens para alcançar satisfação ou felicidade. O que ino-
va nesta definição de Sen é que ela não se concentra imedi-
atamente em fatores materiais, em indicadores econômicos,
mas na ampliação do horizonte social da vida das pessoas.
A base material do processo de desenvolvimento é absoluta-
mente decisiva, sem dúvida, mas ela deve ser encarada como
um meio e não como um fim.

Esta mudança conceitual não tardou a se refletir na for-
mulação e disseminação de indicadores alinhados com as
concepções em emergência, dentre as quais o Índice de De-
senvolvimento Humano (IDH) que aponta a insuficiência da
renda per capita como o único indicador das condições de
vida de uma população, considerando que outras dimen-
sões devem ser incluídas para esta mensuração, como as
condições de saúde e de educação.

É deste tipo de reflexão que resultou a preocupação con-
temporânea com índices de desenvolvimento que vai muito

além da capacidade produtiva de uma sociedade: a questão
é saber se o aumento desta capacidade produtiva traz bem-
estar. Mais que isso, trata-se de saber se ela melhora a qua-
lidade da vida em comum, a confiança das pessoas no futuro
e, sobretudo sua possibilidade de levar adiante iniciativas pelas
quais possam realizar seu potencial e contribuir de maneira
valorizada para a vida social.

Concomitante às iniciativas voltadas a mensurar as con-
dições do desenvolvimento em países, surgiram iniciativas
de criação de instrumentos voltados a mensurar comunidades
menores, como estados e municípios, em grande medida im-
pulsionadas pelo debate em torno do desenvolvimento local.

Um índice paulista de desenvolvimento

No Estado de São Paulo a Fundação Seade (Sistema Es-
tadual de Análise de Dados) criou o Índice Paulista de Res-
ponsabilidade Social (IPRS), um indicador que, preservando
as três dimensões do IDH – renda, escolaridade e longevidade
– mas, utilizando-se de outras variáveis, permitiu criar uma
tipologia de municípios segundo sua classificação nestas
três dimensões.

Ao se analisar os dados do IPRS dos municípios de São
Paulo, dois aspectos chamam a atenção: o primeiro que mostra
a elevação da dimensão escolaridade em praticamente todo o
estado e, segundo, na tipologia de municípios criada, percebe-
se que se destaca um grupo expressivo de pequenos municípi-
os com baixos indicadores de riqueza, em geral com economia
predominantemente rural, porém apresentando bons indica-
dores sociais - de longevidade e, especialmente, de escolaridade.

Estes indicadores são responsáveis pelo bom
posicionamento destes municípios no ranking de classifica-
ção dessas dimensões e na tipologia de municípios
expressa no IPRS2 . No estado de São Paulo há cerca de

Diogo Joel Demarco

1. Texto elaborado a partir da tese de doutorado do autor: “Educação e desenvolvimento: o Índice Paulista de Responsabilidade Social nos municípios do noroeste
paulista”. São Paulo, FE-USP, 2007.
2. A descrição detalhada da composição do IPRS, com as variáveis que compõem cada uma das suas três dimensões e a tipologia de grupos de municípios, com
suas respectivas características, encontra-se no site da Fundação Seade: www.seade.sp.gov.br



13

Assuntos que foram ou que merecem
destaque na conjuntura educacional

200 municípios com estas características, sendo que mais
da metade deles encontram-se no Noroeste do estado. A ca-
racterística central deste grupo de municípios de apresentar
baixos indicadores de riqueza e indicadores sociais
satisfatórios reforça a idéia de que a renda ou riqueza não
pode ser o único parâmetro para se avaliar o grau de desen-
volvimento atingido por determinada sociedade, isto é, re-
força a concepção de desenvolvimento humano que ori-
enta, na maior parte dos casos, a construção de novos
indicadores de desenvolvimento.

Vários fatores são apontados como responsáveis pela
emergência deste grupo de municípios e para explicar as
performances sociais dos mesmos. Entre eles, o pequeno
tamanho populacional (média 15,1 mil habitantes) destas
localidades que, em tese, tornaria mais transparentes e efi-
cazes os instrumentos das políticas sociais; a baixa taxa de
crescimento populacional e a continuidade do padrão histó-
rico de migração dos municípios dessa região, o que, em
princípio, tornaria menos premente a necessidade de inves-
timento em infra-estrutura, educação e saúde.

De modo geral a dimensão educacional vem sendo a
principal responsável pelos avanços significativos nos indi-
cadores de desenvolvimento humano evidenciados nos mu-
nicípios brasileiros, especialmente nos menores municípios.
Isso se deve, em grande medida à ampliação do acesso ao
ensino fundamental ocorrido nos últimos anos, principal
variável captada pelos indicadores de escolaridade.

Limites do alcance dos indicadores

Em que pese os avanços verificados na construção de
indicadores mais amplos de análise da realidade de desen-
volvimento e da sua larga aceitação, há uma série de críticas
que precisam ser consideradas para a sua boa utilização.
Estas críticas dizem respeito tanto à metodologia de cálculo e
à forma de apresentação dos indicadores quanto às dimen-
sões e variáveis que os compõem.

O primeiro limite a ser superado é a reduzida capacidade
analítica dos indicadores de desenvolvimento. Ou seja, os
indicadores devem expressar ao mesmo tempo variáveis de
desempenho das dimensões que cobrem, mas também re-
fletir sobre os processos e sua relação com as condições
institucionais para o desenvolvimento, que estão diretamente
relacionadas à estrutura social e econômica destes espaços.

Um segundo limite é quanto às dimensões que compõem
os indicadores de desenvolvimento. Na quase totalidade deles
as dimensões ambiental e de civilidade (relacionada ao capi-
tal social existente nestes espaços) estão ausentes.

Teorias recentes do desenvolvimento têm destacado que
a capacidade de articulação dos atores locais e das institui-
ções (formais ou não) é um dos principais fatores responsá-

veis pela ocorrência de bons indicadores sociais e de riqueza.
O capital social disponível nestes locais interfere diretamente
no desempenho institucional, fortalecendo as dinâmicas
de desenvolvimento. Em parte esta limitação se deve ao
caráter eminentemente qualitativo de cada uma delas e,
em parte, deve-se também ao caráter ainda recente de sua
análise e tratamento.

O terceiro grande limite dos indicadores de desenvolvi-
mento encontra-se na composição da dimensão educacional.
Grosso modo as variáveis que compõem esta dimensão nos
indicadores de desenvolvimento refletem, comumente, mais
um determinado desempenho quantitativo (por exemplo, as
taxas de matrícula escolar ou o número de anos médios de
escolaridade) do que elementos  qualitativos, como os re-
sultados de desempenho escolar dos sistemas avaliativos,
por exemplo.

Também a dimensão educacional do IPRS prioriza clara-
mente parâmetros quantitativos, com variáveis como o nível
de escolaridade de jovens e adultos, a freqüência à educação
infantil e a questão do analfabetismo funcional que, embora
relevantes, ainda deixam a desejar na sua capacidade de
mensurar aspectos como a educação de jovens e adultos, a
educação profissional e, especialmente, a qualidade do
processo educacional desenvolvido, que parece ser um dos
maiores – se não o maior – desafio da educação brasileira
como um todo.

Faz-se necessário incorporar outras variáveis e informações
que possibilitem efetivamente dimensionar o ambiente educa-
cional disponível e necessário para o desenvolvimento dos
mesmos. Isto aponta uma insuficiência dos atuais indicadores
educacionais para orientarem e instrumentalizarem as políti-
cas públicas que visem o fortalecimento das capacidades hu-
manas e do capital social destes espaços.

O desafio da construção de indicadores educacionais mais
precisos e confiáveis, que contemplem variáveis que levem
em conta não apenas os resultados e os custos, mas, sobretu-
do, incorporem elementos referentes à qualidade dos processos
educativos, é uma das principais questões a serem enfrentadas
na construção de indicadores de desenvolvimento e, particular-

mente, na avaliação das políticas educacionais brasileiras.

Mestre e doutor em educação pela
Faculdade de Educação da USP.
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Entrevista: Jorge Telles, diretor de avaliação da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização
e Diversidade do Ministério da Educação (Secad-MEC).

 “

”

No Brasil, desigualdade
tem cara, cor e local
de residência

Como vem sendo trabalhado o combate à
desigualdade na educação?

A Secad trabalha para combater a desigualdade do pon-
to de vista educacional e, para isso, passamos a trabalhar
a diferença como diversidade. No Brasil costuma-se con-
fundir desigualdade com diferença. Ou seja, negro tem
menor escolarização porque é negro e ponto. Daí você na-
turaliza o processo de exclusão. A mulher tem aquela
trajetória educacional porque é mulher. Então é ‘natural’
que ela ingresse em determinados cursos e não em outros;
as pessoas ainda se surpreendem ao ver uma mulher na
faculdade de engenharia.

O primeiro ponto da filosofia do combate à exclusão é
desnaturalizar a desigualdade e perceber que isso tem um
impacto no desenvolvimento de políticas públicas, porque
a desigualdade deve ser combatida enquanto a diversidade
deve ser valorizada, principalmente na escola. Se enxerga-
mos a escola como um espaço público, ela deve ser real-
mente de todos.E tornar a escola de todos passa pela valo-
rização da diversidade.

Como isso se traduz no dia-a-dia das escolas?

No Brasil, desigualdade tem cara, cor e local de resi-
dência – existe uma diferença muito grande entre o rural e
o urbano, por exemplo. E mais ainda: existe diferença den-
tro do próprio urbano, nas escolas dos bairros de classe
média e dos bairros de periferia. E intra-campo também:

nós temos as comunidades ribeirinhas, os locais de agricul-
tura familiar, os assentamentos de reforma agrária, regiões
dos grandes latifúndios. Essas realidades devem ser contem-
pladas no material didático e na formação dos professores.

Infelizmente as políticas no Brasil foram construídas para
determinados tipos de públicos, basicamente classe média
urbana branca. Imagine um aluno do campo recebendo um
livro didático cheio de gravuras de prédios, crianças na cida-
de, games, shoppings, jovens com computadores em casa –
realidade muito distante da sua, ele nem sequer consegue en-
xergar como aquele universo se comunica com o seu. E aí as
pessoas se perguntam por que a evasão é tão alta no campo.

Como vem sendo trabalhada essa diversidade?
Com quais grupos?

Falo de diversidade étnico racial, a questão do negro, as
pessoas com deficiência. Há também os indígenas, ciganos,
quilombolas. Todos precisam de formação e materiais didáticos
especiais, e temos desenvolvido um processo de apoio à li-
teratura que valorize essas culturas. A lei 10.639, do ensino
da história e cultura da África, é uma conquista nesse sentido.

Há também a necessidade de se trabalhar com temas
transversais no combate à desigualdade, como as questões
de gênero. No Brasil, a mulher tem uma taxa de escolaridade
melhor que a do homem, mas isso não quer dizer que não
haja discriminação dentro da escola. Isso deve ser combatido.
A questão da orientação sexual também é muito forte, geran-
do altas taxas de evasão escolar.

A questão da orientação sexual também é muito forte, gerando
altas taxas de evasão escolar.
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O que o Ministério da Educação vem fazendo
pra mudar esse quadro e garantir que todos, dentro
de suas distintas realidades, tenham seu direito à
educação efetivado?

A proposta é: ao mesmo tempo em que reforçamos as
políticas de universalização, trabalhamos com políticas foca-
lizadas, entrando na realidade de alguns grupos específicos.
Ao longo da história do país, a universalização se deu a par-
tir da perpetuação das desigualdades.

Agora, nessa linha de combate à desigualdade e valori-
zação da diversidade, a proposta do MEC é atuar em diver-
sas frentes, como formação de professores e de gestores,
produção de conteúdo, material didático e paradidático.
Este ponto é fundamental, lembrando da dimensão cultural
da aprendizagem.

Numa sociedade em que livro é caro, jornal é caro, você
cobrar da criança tenha um suporte natural é algo irreal.
O Ministério tem apoiado a produção de materiais
paradidáticos e livros de leitura, sobretudo os de fácil aces-
so. Fizemos por exemplo uma coleção voltada a adultos
recém alfabetizados. Isso é de extrema importância, des-
perta o interesse.

E a formação de professores?

Esse é um trabalho intensivo de formação continuada.
São mudanças comportamentais, lentas, que demandam
novas posturas. Temos políticas de formação tanto de pro-
fessores como de gestores e outros atores que compõem a
comunidade escolar – secretária, merendeira, segurança –
pessoas que também têm papel na formação dos alunos.

Infelizmente no Brasil nós temos uma taxa de escolarida-
de muito baixa entre os professores da educação escolar indí-
gena e educação no campo, por exemplo. Alguns sequer têm
o ensino fundamental completo, o que é inconcebível.
Não tem como se alcançar uma educação de qualidade sem
mexer nesse ponto.

O senhor acredita que temos bons diagnósticos
da relação entre escolarização e desigualdade na
educação hoje? Como aplicá-los no sentido de
implantar políticas públicas eficazes?

Acho que os diagnósticos deveriam avançar um pouco
mais para dentro da escola. Temos muitos diagnósticos,
mas falta  estruturação; diante dos diversos problemas, quais
devem ser os focos de políticas públicas, considerando as
reais diferenças intra-escola e entre escolas?

As diferenças encontradas dentro das escolas são nor-
malmente menores que as diferenças entre as escolas.

O ambiente escolar costuma refletir a comunidade em que
está inserido.

Nesse sentido, o trabalho com o envolvimento da
comunidade facilita?

Sim, é fundamental que se trabalhe a relação entre esco-
la e comunidade. Na maioria absoluta das escolas que se
saíram bem na Prova Brasil havia atividades com a comuni-
dade. Isso prova que se você trouxer pai, mãe e comunidade
para participar da escola você consegue mudar a relação do
aluno com a escola e com o conteúdo.

O MEC tem uma linha de financiamento específica para
escolas abertas nos fins de semana, com atividades e oficinas
ministradas por pessoas da própria comunidade. Sem a parti-
cipação da comunidade, não tem projeto escolar que dê certo.

O papel dos pais também merece destaque. Normalmen-
te os alunos não têm nem acompanhamento nem cobrança
por parte dos pais – não por desleixo, mas porque muitas
vezes os próprios pais têm baixa escolaridade. Assim, dimen-
são importante e muitas vezes oculta da alfabetização de
adultos é justamente dar condições para que eles monitorem
a escolarização dos filhos.

A inclusão pela educação tem sido prioridade no
governo?

O primeiro desafio é tentar fazer com que as diversas
políticas educacionais dos diferentes ministérios dialoguem.
Por mais que pareça algo simples, na prática não é.

A partir do momento que você divide a área social, cada
ministério tem autonomia para desenvolver suas próprias po-
líticas e essa autonomia faz com que às vezes sejam desen-
volvidas políticas que se distanciam das prioridades do Mi-
nistério da Educação. O Ministério do Trabalho e Emprego
tem sua política de educação profissional, o Ministério do
Desenvolvimento Agrário também desenvolve ações de
escolarização nas áreas de reforma agrária, a Secretaria
Especial de Juventude tem o Pro-Jovem e por aí vai. E a
proposta desde o início do governo Lula é chegar a um diálo-
go entre essas pastas, articulando as ações. E, claro, isso
tem de se reverter pra escola.
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Em todas as etapas da educação, os indicadores são piores
na população rural e nas regiões mais pobres. O acesso é
mais difícil, o rendimento é pior.

Entrevista: Anna Peliano, socióloga e diretora da área de Estudos Sociais do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA)

   Problemas de pobreza e
educação são circulares:
não tem o que vem antes

 “

”
Quando se fala na relação entre desigualdades

sociais e educacionais, onde estão os principais
entraves?

Em primeiro lugar, para a exclusão social ser equacionada
vis a vis com a escolaridade da população, é preciso olhar
para a qualidade da educação que estamos falando. Lembre-
mos que educação não é apenas preparar o aluno para o
mercado de trabalho, e sim formar o indivíduo como um todo,
preparar para a cidadania, para a participação na vida políti-
ca – seja através do voto, reivindicação, debate público, entre
outras formas de participação. Isso nos leva a pensar no con-
teúdo: de que educação estamos falando, que tipo de cida-
dão a escola vai formar? Não há dúvidas de que a questão da
qualidade é central no Brasil hoje.

No entanto, ainda temos sérios problemas de acesso –
nossa escolaridade é baixa e desigual. Para o ensino funda-
mental, por exemplo, muito se diz que está quase
universalizado. Porém, não basta a matrícula, hoje estamos
trabalhando com um conceito de acesso que engloba tam-
bém permanência, progressão e conclusão na idade adequa-
da. A universalização passa por esses pontos pelo menos.

Como ocorre essa relação entre educação e
exclusão?

O que os dados mostram é a íntima relação entre as desi-
gualdades sociais e educacionais e a conclusão é que, se

não equacionarmos os problemas educacionais, não vamos
diminuir a exclusão, mas por outro lado se não melhorar-
mos os problemas sociais e estruturais também não vamos
melhorar a educação.

É o que chamamos de círculo vicioso: se queremos redu-
zir a desigualdade da população, temos que reduzir as desi-
gualdades na educação; se queremos reduzir as desigualda-
des na educação temos que melhorar a distribuição de ren-
da; reduzir desigualdade na distribuição de renda exige um
crescimento econômico com melhor remuneração do traba-
lhador. E uma melhor remuneração do trabalhador exige
melhor produtividade e melhor produtividade exige melhor
escolaridade.

De que forma o estudo realizado pelo Observató-
rio da Equidade mostra esse círculo vicioso concre-
tamente?

O estudo mostra que em todas as etapas da educação –
alfabetização, educação infantil, ensino fundamental – todos
os indicadores são piores na população rural e nas regiões
mais pobres - no Nordeste. Não há nenhuma exceção: sem-
pre o acesso é mais difícil, o rendimento é pior. É mais com-
plicado para as populações mais pobres, nas regiões mais
pobres. Mais uma vez: se por um lado esses resultados na
educação acabam refletindo as desigualdades sociais, por
outro, para que haja redução nas desigualdades sociais, é
necessário melhoria na educação.
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Pesquisadora do IPEA e integrante do
Comitê Técnico do Observatório da
Equidade do Conselho de
Desenvolvimento Econômico e Social
(CDES), que desenvolveu a pesquisa
“As Desigualdades na Educação”,
disponível na página www.cdes.gov.br.

Isso porque a desigualdade na educação está intimamente
ligada à situação socioeconômica, incluindo fatores externos
à escola, como: região onde vive o aluno, nível de escolarização
dos pais, raça e cor, saúde do estudante.

Daí a importância de se pensar, para resolver o problema
da educação, em políticas integradas para todos os níveis: nós
não vamos resolver o problema do ensino fundamental se não
melhorarmos o acesso à educação infantil e se não pensarmos
no ensino universitário que forma professores. Até dentro da
educação temos que olhar o todo. Problemas de pobreza e
educação são circulares, não tem quem vem antes. Nesse sen-
tido, temos de pensar em soluções complexas, intersetoriais, e
não lineares.

E a senhora acredita que estas políticas integra-
das estejam sendo desenvolvidas pelos governos no
cenário atual?

Dá para falar de duas situações: no âmbito do município
– porque essa integração deve ocorrer quando as ações che-
gam de fato na comunidade – e também no âmbito da União,
que acaba direcionando as políticas. No âmbito da União,
existe uma vontade nesse sentido, a criação das secretarias
da Mulher, da Promoção da
Igualdade Racial, de Direitos
Humanos é um exemplo dis-
so. São secretarias que não
estão lá para necessaria-
mente desenvolver projetos
próprios, mas para fazer a
integração entre as diversas
instâncias. Mas sabemos
que é muito difícil, porque
a administração pública é
organizada setorialmente –
Ministério da Educação, da
Cultura, da Saúde, do Trabalho – e cada um acaba sendo
cobrado por sua área.

Ou seja, o desafio é muito grande porque a tradição é
setorial, mas, de alguma maneira, já existem algumas ações
voltadas à integração no âmbito federal. Já em relação ao mu-
nicípio, é difícil avaliar porque a diversidade de experiências é
muito grande. Mas podemos observar que os locais onde hou-
ve melhora da educação e redução da mortalidade infantil é
porque estão atuando no todo.

E a escola? Existe alguma maneira de a escola
equacionar esses problemas que na maioria das
vezes são gerados do lado de fora?

Em geral, a escola pode, por exemplo, tentar tratar de
maneira diferente os desiguais, visando a universalizar as

oportunidades. Quando falamos em focalizar nas políticas,
não é para “tirar algo do outro”, mas sim diferenciar para
que todos no final sejam tratados da mesma maneira.

Se numa determinada escola alguns alunos não têm trans-
porte, eles precisam tê-lo garantido para chegarem até a escola,
é direito deles, e assim as oportunidades se igualam. Digo foca-
lizar no sentido de garantir o cumprimento dos direitos sociais
básicos. Vai depender de cada escola, das principais desigual-
dades de cada uma.

Temos hoje um diagnóstico bom o suficiente, que
nos permite partir para a concretização de políticas?

No Brasil temos pesquisas muito valiosas, temos o IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e outros tantos
institutos, com diagnósticos quantitativos muito bons. O que
talvez falte sejam pesquisas mais qualitativas e também a
melhoria no acesso aos dados que já temos – muitas vezes
as pessoas não os encontram com facilidade ou têm dificul-
dade na leitura e interpretação. As informações não estão
devidamente democratizadas.

Mais que isso, é necessário que a partir delas sejam
gerados debates, incluindo a comunidade escolar, e que as
soluções sejam também pensadas localmente, pois um mo-

delo que funciona num lugar não
necessariamente  funciona em outros.

Recentemente a imprensa
chamou a atenção para pesquisas
que, supostamente, mostravam
que a qualidade da educação não
estava necessariamente vincula-
da ao investimento, mas sim à
gestão. Os dados do relatório di-
zem alguma coisa a respeito?

Olha, é claro que para se melhorar a
qualidade da educação é fundamental uma boa gestão,
direção, a participação da comunidade... mas daí não dá
para concluir que se gasta muito no Brasil e que o problema
está essencialmente no uso que se faz do dinheiro. Sabemos
a dimensão desse problema no Brasil. Se você considerar o
gasto per capita, por aluno, vai ver que não é tão grande
assim. Eu não diria que hoje o país gasta muito e mal, mas
sim que deve gastar mais e melhor.

O  gasto per capita em
educação não é grande.
Eu não diria que o país
gasta muito e mal, mas
sim que deve gastar
mais e melhor.



18

    O que os alunos querem
para o futuro?

”

Entrevista: Deise, Naila, Michele e Juliane, alunas da escola estadual Moacir Campos

Deise da Silva Batista, 17 anos, quer fazer Letras quando
terminar o ensino médio na escola estadual Professor Moacir
Campos, localizada na zona leste paulistana. Sua colega Naila
Ribeiro, 18 anos, quer cursar relações públicas. Michele Pe-
reira, 16 anos, pretende fazer psicologia e Juliane Pereira, 16
anos, depois de muito pensar, escolheu ser juíza.

Para descobrir o que pensavam seus colegas a respeito
do futuro, fizeram uma pesquisa que batizaram de “O que os
jovens esperam para o futuro”. Realizado no ano passado, o
trabalho é parte do projeto Nossa Pesquisa Sua Opinião
(NEPSO), promovido pela Ação Educativa e pelo Instituto Paulo
Montenegro com objetivo de disseminar o uso da pesquisa
de opinião como estratégia pedagógica.

O que vocês queriam saber com essa pesquisa?

(Deise) A pesquisa era para saber o que queríamos do
futuro, o que as pessoas queriam fazer. Daí entrevistamos
alunos do segundo ano do ensino médio na nossa escola e
também na Sagrado Coração de Jesus para comparar.

Quando vocês foram visitar a escola particular,
notaram diferenças? Quais?

(Michele) Sim, tinham diferenças. Todo mundo usa uni-
forme, da faxineira até a diretora. Hum... percebi que o pré-
dio era um pouco diferente. Os alunos têm mais respeito pela
escola, prestam atenção no que o professor está falando, não
escrevem na parede. O pátio é limpo. Não sei se é porque a
escola é religiosa, mas tinha até jornalzinho.

Nós temos na nossa escola biblioteca e sala de informática,
o problema é que não podemos usar os computadores.

(Naila) Tem uns 20 computadores, mas a gente nunca
entra na sala.

Na pesquisa que fizeram, existem diferenças em
relação à escolha de profissões, ao futuro?

(Michele) Uma diferença que eu percebi na escola parti-
cular é que os alunos estudam e estão ali por causa dos pais,

que querem que o filho faça faculdade, como eles fizeram.
Perguntamos se eles sabiam de algum desse programas que
auxiliam na entrada da faculdade e um menino nem sabia
que existia o Enem e o Pro-Uni.  Na escola pública precisa-
mos correr atrás disso... Já nas particulares, como o pai paga,
ele nem precisa de bolsa.

Vocês perguntaram também sobre os motivos que
os levaram a fazer uma faculdade?

(Deise) Sim, na particular, a maioria era pra entrar no
mercado de trabalho (56%), depois para ter uma profissão
que ele mesmo queria escolher (29%) e em terceiro pra ad-
quirir conhecimento (13%). Já na pública também saiu para
mercado de trabalho em primeiro, mas menos que na parti-
cular (40%), depois para ter uma profissão (30%) e depois
para adquirir mais conhecimento (10%).

Perguntaram sobre as dificuldades de entrar na
faculdade?

(Michele) Perguntamos “você acha que a aprendizagem
na escola pública dificulta a entrada na faculdade?” e, na
escola particular, 38% responderam que sim, pois o ensino
é fraco, e 46% disseram que não, pois depende de cada
pessoa. Mas eles não estudam em escola pública pra saber
disso, poderiam não ter respondido. Já na escola pública
mesmo, 49% dos alunos disseram que sim, fica mais difícil,
pois o ensino é mais fraco.

(Juliana) Na escola particular havia uma variedade mai-
or de profissões, tinham até profissões mais desconhecidas,
como artes plásticas. Na pública, eram aquelas mais conhe-
cidas, como advogado, médico etc..

Será que falta chegar informação?

(Naila) A informação até chega à escola, mas não até as
mãos do aluno. Às vezes não recebemos nem a divulgação
dos vestibulares.

Assuntos que foram ou que merecem
destaque na conjuntura educacional

 “
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