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pesar da retórica da universalização do ensino fundamental no Brasil, o fato
objetivo é que, ainda hoje, cerca de uma terça parte das crianças ou jovens não
conclui esse nível de ensino, e perto da metade é excluída do sistema escolar
antes da conclusão do ensino médio. A tabela abaixo mostra o número de
conclusões nos níveis fundamental e médio ao longo dos anos. (As taxas de
conclusão foram estimadas considerando-se a população em uma coorte etária.)

Aparentemente, o aumento das conclusões entre 1998 e 2002, em especial
no ensino fundamental, deveu-se aos programas de progressão continuada ou aprovação
automática, e não a uma melhora da eficiência do sistema educacional.

Ensinos fundamental e médio – conclusões e taxas – Brasil, 1998-2005

Essa situação coloca o Brasil, quando feitas comparações internacionais, em um patamar
muito abaixo do que seria esperado, considerando nossa realidade, tais como a econômica
(renda per capita), as altas taxas de população morando em regiões urbanas ou próximas a elas
e a não existência de dificuldades intrínsecas tais como limitações religiosas, lingüísticas, guerras
externas ou internas, dispersão territorial etc.

A essa realidade educacional perversa devem ser adicionados aspectos qualitativos importantes,
como a relação entre os problemas educacionais e outros indicadores socioeconômicos que
colocam o Brasil em uma das piores condições, como é o caso da concentração de renda. Nosso
sistema educacional reproduz integralmente a má distribuição de renda da população, na medida
em que a evasão escolar atinge mais intensamente as crianças e os jovens provenientes dos
segmentos mais desfavorecidos da população e que também freqüentam as piores escolas e não
têm acesso a nenhum outro recurso educacional (como atendimento individualizado, material
didático de qualidade, complementos educacionais, aí incluídos atendimento psicológico, viagens,
passeios culturais etc.). Assim, todo o investimento educacional feito em favor daquele enorme
contingente populacional que se evade antes mesmo da conclusão do ensino fundamental resume-
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se ao da escola formal, muitas vezes inferior a mil reais anuais e, portanto, alguns poucos mil
reais ao longo de toda a vida. No outro extremo, o dos mais favorecidos, os investimentos se
estendem ao longo de 20 anos de educação formal, da pré-escola à pós-graduação, a taxas
próximas a R$ 1.000/mês, podendo superar os R$ 200 mil ao longo da vida. Como a renda de
uma pessoa depende de sua escolaridade, nosso sistema educacional reproduzirá no futuro as
desigualdades regionais e de renda que conhecemos hoje.

A situação dramática da educação nacional tem provocado o surgimento de inúmeras propostas
“salvadoras”. Desde os Acordos MEC/Usaid e a criação do Mobral, em meados da década de 1960,
até o recente decreto que prevê a integração de instituições federais nos IFETs (Institutos Federais de
Educação, Ciência e Tecnologia), foram muitos os projetos “salvadores” da educação brasileira, tanto
federais como estaduais e municipais. Projeto Educar, CIEP, CIAC, CAIC, Programa Nacional de
Alfabetização e Cidadania, Alfabetização Solidária, Acorda, Brasil, Centro Educacional Unificado
(CEU), Profic, Escola Padrão, Prouni, Universidade Nova, Reuni, são apenas alguns deles.
Independentemente do compromisso educacional eventualmente existente em alguns casos ou
do caráter demagógico em outros, a quantidade de projetos é reveladora: de um lado, ilustra o caos
educacional no Brasil, que viabiliza todo e qualquer tipo de projeto, seja ele realista ou estapafúrdio;
de outro lado, a falta de um projeto educacional para o País, que possa vir a ser cumprido de
forma continuada e conseqüente, cria um ambiente propício ao surgimento de várias propostas.

É nesse contexto que surgem os IFETs. Esse projeto, na forma descrita pelo Decreto Federal
6.095, de abril de 2007, corresponde à fusão de instituições federais já existentes em uma nova
instituição. Segundo esse decreto, as principais finalidades dessas fusões são: articular e
desenvolver programas educacionais voltados às vocações econômicas e sociais das regiões
onde serão implantados e formar professores e contribuir para o desenvolvimento pedagógico de
docentes das regiões envolvidas. Por um lado, é possível supor que, por corresponder à fusão de
instituições já implantadas e muitas vezes já respondendo a demandas sociais e econômicas e,
também, formando professores, os IFETs nada apresentarão de novo. Por outro, uma tentativa de
facilitar a organização de instituições pode permitir uma melhor adequação delas às necessidades
e demandas. Entretanto, considerando a inexistência de recursos novos para o sistema público
de educação do País, que permanecem em cerca de 4% do PIB, a primeira destas duas últimas
suposições é a mais provável.

A vocação dos IFETs traduzida em números

O Decreto 6.095/07 especifica que, no mínimo, 50% dos recursos de cada IFET sejam
destinados à educação profissional técnica de nível médio, à formação de trabalhadores em
todos os níveis de escolaridade nas áreas profissional e tecnológica e à educação de jovens e
adultos. Um mínimo de 20% dos recursos deverá ser direcionado à formação de professores,
sobretudo nas áreas de ciências e matemática. O restante, no máximo 30%, será destinado a
cursos de graduação profissionais, pós-graduação, pesquisa e extensão.

Esses percentuais de destinação dos recursos devem ser analisados sob vários aspectos. Um
deles é como e com que intensidade eles influenciarão as fusões, voluntárias, das diversas instituições
federais na formação de um IFET. Como devem respeitar os percentuais acima, é possível que elas
ocorram entre instituições que, juntas, já satisfaçam as porcentagens exigidas. Se isso ocorrer, nada
será diferente após a criação de um IFET no que diz respeito à formação profissional.

Outro aspecto é a eventual alteração na quantidade e proporção de professores formados
pelos IFETs em relação ao que é hoje. Segundo a sinopse estatística da educação superior de
2005, cerca de 30% dos concluintes dos cursos de graduação nas instituições federais de
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educação tecnológica são professores. Portanto, especificar que no mínimo 20% dos recursos
sejam dirigidos à formação de professores pode não significar um acréscimo real em relação à
situação atual. Além disso, o número de professores formados por aquelas instituições em 2004
foi de 860. Ainda que esse número venha a sofrer um acréscimo, ele será muito pequeno adiante
da necessidade atual, da ordem de 235 mil para o ensino médio e de 476 mil para o segundo
ciclo do ensino fundamental, totalizando 711 mil, segundo levantamento recente divulgado pelo
Conselho Nacional de Educação.

Portanto, pouco (ou nada) podemos esperar dos eventuais IFETs no que diz respeito à formação
de professores.

Para onde estamos indo?

Se uma das preocupações do País é ter bons professores, é necessário não apenas instalar
novas instituições educacionais como, também, tornar a profissão mais motivadora e atraente, o
que implica melhorar as condições de trabalho e de estudo nas escolas e, necessariamente,
prover as escolas de bibliotecas e laboratórios equipados e adequadamente mantidos. Ademais,
é imperioso pagar melhores salários, pois as atuais condições de remuneração são insuficientes
para atrair professores para o magistério na quantidade que o Brasil necessita. Neste aspecto,
vale observar que o piso salarial de R$ 850 proposto para 2010 é mesmo inferior à média
salarial nacional atual, da ordem de R$ 1.100, e muito inferior à média salarial atual para
profissões que exigem o ensino superior, da ordem do dobro deste último valor.

As autoridades constituídas conhecem bem a situação de nosso sistema educacional e das
condições de trabalho, tendo a obrigação de transformá-la para melhor.
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