
Evidências recentes da literatura econômica demons-
tram que não apenas a quantidade de educação, mas
principalmente a qualidade da educação, são fatores
importantes para o crescimento econômico. Se esta asso-
ciação tem elementos causais então políticas educacionais
passam a ser também políticas voltadas ao crescimento
econômico. E como estamos neste aspecto? Muito mal.
De um lado, nossa população adulta apresenta um nível
baixo de escolaridade comparada a outros países. Por
exemplo, em 1960 a população adulta brasileira tinha
em média três anos de estudo enquanto a coreana e a
boliviana tinham três e quatro anos de estudo, respectiva-
mente. Em 2000, o Brasil apresentava um pouco menos
de cinco anos de estudo, enquanto a Coréia do Sul e a
Bolívia apresentavam mais de dez e mais de cinco anos
de estudo, respectivamente.

De outro, existem as medidas de qualidade de
educação que tentam medir o grau e profundidade de
conhecimentos e habilidades adquiridas. São medidas de
desempenhos em testes padronizados de conhecimento.
Aqui também não temos um desempenho satisfatório.
Os resultados de testes de proficiência comparáveis
internacionalmente como o PISA (sigla em inglês para
Programa Internacional de Avaliação de Alunos), têm
demonstrado recorrentemente o nosso atraso no apren-
dizado em relação aos outros países. O PISA 2006 inves-
tigou a proficiência em ciência dos alunos de 15 anos de
idade em 30 países da OCDE e 27 países não membros
da Organização. Os países da OCDE obtiveram uma
média de 500 pontos na escala de proficiência do PISA
enquanto que o Brasil obteve 390, sexto menor entre
todos os países participantes. Resultados similarmente
decepcionantes foram encontrados em PISA's anteriores.
Naqueles, o Brasil figurava entre os de menores níveis de
proficiência em matemática e linguagem.

Estes resultados sugerem que devemos cuidar não
apenas da quantidade, mas também da qualidade da
educação se quisermos buscar o crescimento econômico
sustentado. Algumas simples informações indicam o ca-
minho que a agenda de educação no Brasil deve tomar.

O Brasil gasta menos em educação que outros países,
Em relação à renda média do país, o Brasil gasta menos
por aluno que a média da OCDE. Enquanto gastamos
16% da nossa renda média, a OCDE despende por aluno

26% de sua renda média. Assim, pode-se em princípio
argumentar que devemos aumentar os gastos em educa-
ção. Porém, esta pode ser uma conclusão apressada. O
que parece de fato diferenciar o Brasil dos demais países
é a distribuição dos gastos entre os diferentes níveis de
educação. O Brasil aloca relativamente mais recursos
por aluno no nível superior que nos níveis inferiores de
educação. O Brasil gasta 11% de sua renda média por
aluno na educação primária e 127% da renda média
para cada aluno do nível superior. Por sua vez, os países
da OCDE alocam 20% de sua renda para cada aluno da
educação primária e um pouco mais de 40% da renda
média para aqueles no nível superior de ensino. Embora
os países gastem mais na educação superior, a discrepân-
cia deste diferencial no Brasil é excepcional. Enquanto a
OCDE gasta duas vezes mais por aluno na universidade
em relação aos alunos da escola primária, o Brasil gasta
mais de dez vezes mais.

Pesquisas recentes têm mostrado que programas
educacionais que atingem os indivíduos em idades mais
jovens têm impactos positivos maiores na vida adulta
das pessoas que programas educacionais voltados para
quando a pessoa esteja já na adolescência e pós-adoles-
cência. Programas pré-escolares e de primeira infância têm
impactos relevantes sobre o desempenho escolar futuro e
a capacidade de serem mais produtivos quando adultos.
Se isso for de fato verdade, talvez estejamos repartindo
mal e ineficientemente nossos recursos. Com os mesmos
níveis de gastos, poderíamos melhorar os nossos resulta-
dos educacionais realocando melhor estes recursos.

Outra evidência interessante é que aqueles países
que têm gastos em educação parecidos com os do Brasil
apresentam desempenhos melhores dos alunos em provas
de proficiência internacionalmente comparáveis. Dados
do PISA mostram que países como o México e Turquia
têm desempenhos muito superiores aos nossos alunos.
Isto sugere que talvez não estejamos tirando o melhor
dos nossos recursos aplicados na educação. Aumentar
a eficiência deste gasto por aluno pode ser um caminho
importante se desejamos melhorar rapidamente o nosso
desempenho educacional. A dificuldade está em como
fazer isto. Ainda estamos engatinhando nesta área e
muita reflexão e estudos são necessários para guiarmos
nesta trajetória.

J A N E I R O D E 1008 66

Text Box
Fonte: Conjuntura Econômica, n. 1, p. 66, jan. 2008.




