
BRASIL

O BRASIL LEVOU MAIS DE 300 ANOS PARA EDITAR SEU primeiro li-
vro. Ele foi publicado em 1808, para marcar a fundação da imprensa
regia no país. A primeira universidade brasileira a funcionar de fato, a
Universidade de São Paulo (USP), surgiu em 1934, mais de um século de-

pois da declaração da independência - e 300 anos após a fundação da
primeira instituição de ensino superior da América Latina, no Peru. Até então,

universidade só existia no papel - como a Universidade do Brasil, criada no Rio de Janei-
ro em 1922 para a concessão de um título de doutor honoris causa ao rei Leopoldo II,
da Bélgica. Esse descaso histórico com a educação não impediu que o Brasil, com uma
população de mais de 30% de analfabetos, colecionasse ao longo do século XX al-
guns dos mais altos índices de crescimento econômico do mundo. O reverenciado Pro-
grama de Metas, de Juscelino Kubitschek, destinava recursos para estradas, hidrelé-

tricas, siderurgia, mas desprezava a educação. Não dá mais. No mundo contemporâneo,
dominado pela globalização, pela tecnologia e pela competição entre países, o conhe-
cimento é fundamental para a sobrevivência dos cidadãos - e também das nações.

"Quanto mais inclusivo for o alcance da educação básica e dos serviços de saúde,
maior a probabilidade de que os pobres tenham uma chance de superar a penúria",
diz o economista indiano Amartya Sen, prêmio Nobel de Economia em 1998, espe-
cialista em pobreza e desenvolvimento. "Sem investimentos em educação, fica pra-
ticamente impossível assimilar novas tecnologias", diz o economista Joseph Stiglitz,

Nobel de Economia de 2001, ao analisar as diferenças econômicas entre a América
Latina e o Sudeste da Ásia.
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Há 40 anos, o PIB per capita da
Coréia do Sul era metade do

brasileiro. Hoje, é o dobro, graças
ao investimento em educação.

Professores recebem treinamento
de internet (no alto). Alunos

estudam até 15 horas por dia e
têm aulas de música (acima).

No Brasil, professores e alunos
(à dir.) ainda dependem quase

exclusivamente da lousa
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Projetos sofrem com descontinuidade. Acima,
um Ciep em funcionamento no Rio. Ao lado, o
da favela da Maré, também no Rio, destruído

O indivíduo com boa formação aca-
dêmica costuma conseguir melhores em-
pregos, criar negócios, aperfeiçoar tec-
nologias e ajudar a melhorar a produ-
tividade das empresas. Cada ano a mais
de estudo significa, na prática, um au-
mento médio de 14% no salário do tra-
balhador brasileiro, segundo uma pes-
quisa do Ibmec São Paulo. Mas o país,
como um todo, parece ain-
da não ter percebido is-
so. "Nenhum brasileiro in-
dividualmente tem dúvi-
das da importância da
educação", afirma o ar-
gentino Jorge Werthein,
doutor em Educação pela
Universidade Stanford,
nos Estados Unidos, ex-re-
presentante da Unesco no
Brasil. "Mesmo assim, o
país ainda não fez do tema prioridade."

Seriam
necessários

R$ 608 bilhões
de investimentos
para um salto de

qualidade na
educação

O avanço na educação deveria ser um
item obrigatório na agenda eleitoral
deste ano. Deveria ser tratado como
prioridade máxima. Países que, no pas-
sado recente, estavam parados no tem-
po, como Espanha, Coréia do Sul ou Ir-
landa, deixaram para trás a periferia
do planeta graças a investimentos pe-
sados no ensino e no conhecimento.
No caso brasileiro, porém, falta sen-
so de urgência. A três meses do iní-
cio da campanha presidencial, PT e
PSDB, favoritos na disputa, ainda não
colocaram a educação como tema prio-
ritário da agenda.

Todas as discussões, até agora, pare-
cem superficiais. O tucano Geraldo
Alckmin, que até março governava São
Paulo, defende genericamente a con-
centração de investimentos no ensino
básico. "O foco deve ser a melhoria da
qualidade da escola básica pública, com
ênfase na formação e no treinamento
do professor, nos programas de leituras
em sala de aula, na ampliação da jor-

nada e gestão voltada para o sucesso do
aluno", diz o ex-ministro da Educação
Paulo Renato Souza, que tem assesso-
rado Alckmin. O partido do presiden-
te Lula, candidato não-declarado à ree-
leição, também parece defender planos
vagos. "A idéia deve ser continuar in-
vestindo em universidades públicas, es-
tudar propostas como escola integral

e aumentar o investimen-
to em ensino básico", diz
a deputada federal Iara
Bernardi, autora do pro-
grama de governo do PT
para educação na eleição
de 2002.

Em 1960, o PIB per ca-
pita da Coréia do Sul era
metade do registrado no
Brasil. Os coreanos in-
vestiram maciçamente

na educação dos cidadãos e hoje seu
PIB per capita é o dobro do brasilei-
ro. "É uma verdade absoluta que o in-
vestimento em educação gera cres-
cimento econômico", diz o economis-
ta Naércio Menezes, professor do Ib-
mec São Paulo. O que deve o país fa-
zer, então, para educar seu povo? Que
exemplos internacionais deve seguir?
Quanto dinheiro deve gastar? Onde

deve gastar? Sem responder a essas
questões de forma objetiva, será im-
possível colocar o país em uma rota
de crescimento sustentado.

Dois anos atrás, o Ministério da Edu-
cação reuniu especialistas de todo o
Brasil para calcular quanto o país pre-
cisaria investir para proporcionar a seus
estudantes um ensino de qualidade
mundial. Resultado: seria necessário
aplicar R$ 608 bilhões, durante os pró-
ximos cinco anos, para capacitar pro-
fessores, comprar computadores, cons-
truir escolas melhores e oferecer me-
renda e berços para creches. Isso dá
uma média de R$ 120 bilhões por ano,
mais que o dobro dos R$ 50 bilhões que
governo federal, Estados e municípios
investem hoje. Como o Estado está em
uma situação financeira crítica, fica di-
fícil resolver a questão sem envolver
a iniciativa privada.

Essa ainda é, porém, uma questão
que suscita controvérsia política, pois
muita gente - que, em geral, põe os
filhos em escolas particulares - julga
que o ensino fundamental é um dever
exclusivo do Estado. "Numa socieda-
de que considera a educação muito im-
portante, a tarefa de ensinar começa
na família", diz o finlandês Jouni
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DIFERENÇAS Algumas escolas particulares (à esq.) têm computadores. Na rede pública (à dir.), 40% delas não têm nem energia elétrica

Välijärvi, diretor do Instituto de Pesqui-
sas da Universidade de Jyväskylä. Na
Finlândia, as crianças entram na esco-
la aos 7 anos completamente alfabeti-
zadas. No passado, aprendiam a ler em
casa para acompanhar o que está escri-
to na Bíblia, e isso acabou se enraizan-
do na cultura do país. No Chile, todas
as escolas, inclusive as particulares, re-
cebem verbas públicas e contribuições
das famílias dos estudantes.

Durante a década de 90, o Brasil deu
um primeiro passo para tentar recupe-
rar o atraso na educação. O governo Fer-
nando Henrique Cardoso estipulou a
meta de colocar todas as crianças na es-
cola e ampliar o acesso ao ensino fun-
damental. Com esse objetivo, foi cria-
do o Fundo de Desenvolvimento do En-

sino Fundamental (Fundef), um meca-
nismo para garantir um gasto mínimo
com a educação em todos os Estados
e municípios. Na virada do século, 97%
da população entre 7 e 14 anos já es-
tava nos bancos escolares - no come-
ço dos anos 90, eram 87%. Mas o sal-
to nas matrículas escolares não foi acom-
panhado por um esforço para melhorar
a qualidade da escola pública. "Hoje,
há escola para quase todo mundo dos 7
aos 14 anos, mas os professores são mal
remunerados e as escolas mal equipa-
das", diz o economista Sérgio Haddad,
da ONG Ação Educativa.

É evidente que é muito melhor para
o país ter mais crianças na escola que
expostas ao risco das ruas.
Com a ampliação do aces-
so à sala de aula, porém,
ficou clara a deficiência de
infra-estrutura. Das esco-
las públicas que acolhe-
ram as crianças, 40% não
têm energia elétrica. Isso
impede desde o uso de
computadores até confor-
tos prosaicos, como ligar
um ventilador nos dias de
calor ou acender a luz para as aulas no-
turnas. Em parte por causa dessa preca-
riedade, a evasão escolar persiste em ní-
veis elevados. De cada cem crianças ma-
triculadas na 1a série do ensino funda-
mental, apenas 54 concluem a 8a série.
A repetência é a principal causa de
abandono da escola. Entre os jovens de
15 e 17 anos, apenas 44% cursam o en-
sino médio, o antigo segundo grau. Na
zona rural, esse índice cai para 22%.

Boa parte das escolas brasileiras aca-
ba produzindo analfabetos funcionais,
gente que apenas assina o nome e lê
o suficiente para reconhecer o letrei-
ro do ônibus. Na Região Nordeste, so-
mente 2% dos estudantes da 4ª série
tiveram um desempenho adequado em

Para dar certo,
é preciso

ter um projeto
educacional

que não acabe
a cada

mandato
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Língua Portuguesa, segundo dados do
Sistema de Avaliação de Educação Bá-
sica (Saeb) de 2003. Em Matemática,
não mais que 5% dos estudantes da 8a

série da Região Sudeste tiveram de-
sempenho adequado - e esse foi o me-
lhor resultado do país. Regularmen-
te, o Brasil passa vexame nas listas in-
ternacionais de desempenho escolar.
Num grupo de 40 países, ficou em úl-
timo lugar em Matemática, segundo
uma avaliação da Organização para
Cooperação em Desenvolvimento Eco-
nômico (OCDE) realizada em 2003. Em
Ciências, ficou em penúltimo.

É difícil melhorar esse quadro com
professores desvalorizados e desmoti-

vados. O professor de
escola pública recebe
em média R$ 550 por
mês, menos do que ga-
nha um cobrador de
ônibus em São Paulo.
Com salários assim, fi-
ca difícil investir no
aprimoramento profis-
sional. A grande maio-
ria não tem computa-
dor em casa, e 60% de-

les não usam a internet. Em 2003, o Mi-
nistério da Educação fez uma pesqui-
sa com um resultado revelador: os alu-
nos da 4ª série com piores resultados
nos testes de avaliação tinham profes-
sores com renda média de R$ 730, en-
quanto os estudantes mais bem avalia-
dos tinham aulas com professores com
média salarial de R$ 1.300.

O caminho natural para superar esse
desastre, como mostram os exemplos
de todos os países que deram o salto
qualitativo em educação, é investir na
qualidade do ensino fundamental, com
o treinamento de professores e apare-
Ihamento das escolas. Mas hoje, de
acordo com um dos maiores estudio-
sos do sistema educacional brasileiro,
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INVERSÃO O gasto público é proporcionalmente menor com a educação básica que
com a superior (acima, estudantes no campus da USP)

o pesquisador colombiano Alberto Ro-
driguez, da Universidade de Michigan,
o gasto público com um aluno do en-
sino superior é 12 vezes maior que o gas-
to com um aluno do ensino fundamen-
tal. Investem-se R$ 800 por ano com um
aluno do ensino fundamental e R$ 9.600
com um estudante universitário. Na Co-
réia do Sul, o aluno de ensino funda-
mental recebe até duas vezes mais in-
vestimento que um universitário. A ló-
gica, portanto, é que haja transferên-
cia de recursos do ensino superior pa-
ra o básico. Mas essa é outra questão po-
liticamente explosiva, pois os profes-
sores e funcionários das universidades
públicas são um grupo de interesse for-
temente articulado e organizado.

Isso não significa que as universida-
des devam ser deixadas de lado. Ao con-
trário, o investimento em centros de ex-
celência, produtores de conhecimento e
tecnologia, é um fator fundamental pa-
ra o desenvolvimento das nações. Prova
disso são os exemplos recentes da índia,
que forma 250 mil engenheiros por ano,
ou da China, que forma 450 mil. O pro-
blema é estabelecer prioridades con-
sistentes e critérios de gestão. "Antes de
elevar o gasto, que pode e deve ser au-
mentado, é preciso introduzir nas redes
de ensino profundas mudanças em con-
teúdo, método e gestão", diz Antônio
Carlos Gomes da Costa, consultor em
Educação da Unesco, do Unicef e da Or-
ganização Internacional de Trabalho
(OIT)." Se isso não for feito, injetar mais
recursos será como soprar um trombone
furado. Estou falando é de eficiência, efi-
cácia e efetividade."

O governo Lula até mirou no alvo
certo ao propor a criação do Fundeb,

um fundo que amplia o Fundef de FHC
e prevê um aumento de R$ 4,5 bilhões
nos recursos para financiamento da
educação infantil, fundamental e mé-
dia. Mas os critérios de medição de efi-
ciência e eficácia inexistem. Até en-
viar a proposta de emenda constitucio-
nal ao Congresso, em junho do ano
passado, o governo também seguia
uma trajetória errática. Quando Lula
assumiu, com Cristóvam Buarque co-
mo titular do Ministério da Educação,
a prioridade do governo era a alfabe-
tização de adultos. Substituído Cristó-
vam por Tarso Genro, a bandeira pas-
sou a ser reforma universitária. Só com

o terceiro ministro, Fernando Haddad,
a educação básica subiu ao panteão
das prioridades. "Há um ponto em co-
mum entre as nações que apresenta-
ram melhora educacional: a continui-
dade das políticas", diz o economista
colombiano Carlos Herran, especialis-
ta em educação do Banco Interameri-
cano de Desenvolvimento (BID). "Mas,
em geral, na América Latina temos ma-
nia de querer reinventar a roda."

Como acontecia na economia bra-
sileira, no período da hiperinflação, as
estratégias educacionais mudam a ca-
da governo. Um exemplo acabado de
descontinuidade se deu com os pro-
jetos de educação em tempo integral.
Hoje, há consenso entre os educado-
res de que o aumento da jornada esco-
lar e a utilização da escola como espa-
ço público para atividades extracur-
riculares é um caminho para tentar ele-
var a qualidade da educação públi-
ca. Os Cieps, criados por Leonel Brizo-
la no Rio de Janeiro na década de 80,
foram uma tentativa malsucedida de
pôr essa idéia em prática, abandona-
da por seus sucessores. Retomados por
Fernando Collor no governo federal,
em seguida também foram esquecidos.
Agora, Alckmin volta a falar em en-
sino em tempo integral.

Ninguém espera que governos di-
ferentes façam tudo igual. Mas não con-
vém mudar o rumo a cada quatro anos.
Na educação, a experiência de outros
países mostra que, para dar certo, é pre-
ciso ter um projeto nacional que não
acabe a cada mandato e envolva toda
a sociedade. •
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