Factcheck 9 - A escola privada é melhor que a pública?

Um informe preparado pelo National Education Policy Center questiona se a escola
privada é de fato melhor que a pública e reúne um conjunto de estudos.
“Diz a sabedoria popular que as escolas privadas são melhores que as públicas. Mas é
mesmo verdade? Um crescente corpo de evidências sugere que a resposta é não. Um
estudo de Robert Pianta e Arya Ansari, da Universidade de Virgínia, rastreou mais de
1000 alunos de escolas públicas e privadas, desde o nascimento até os 15 anos.
À primeira vista, os alunos das escolas particulares pareciam que estavam se saindo
melhores nas medidas. Mas as diferenças eram enganosas. Assim que os pesquisadores
levam em conta a renda familiar e os níveis de educação dos pais, a vantagem evaporou.
Os estudantes das escolas particulares não superaram seus colegas da escola pública em
testes acadêmicos, avaliações de ajuste social, atitudes e motivação, ou ainda em
métricas comportamentais.”
Obviamente, isso também coloca dúvidas sérias sobre os programas de vouchers que sob
a argumentação de que a escola particular é melhor que a pública, permitem que crianças
das escolas públicas passem a estudar em escolas privadas. Os vouchers são defendidos
no Brasil pelo Partido Novo que tem Amoedo como candidato.
Os programas de vouchers não têm comprovada sua eficácia e estes estudos que agora
são aqui reunidos, mostram que a própria escola privada se encontra na berlinda.
Os estudos abaixo foram reunidos pelo National Education Policy Center e constituemse em referência para esta questão.
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