
Por uma escola digna de nota 
 
A Gazeta Mercantil começa a publicar nesta edição uma série de reportagens cujo objetivo é 
diagnosticar por que o sistema público de ensino brasileiro merece reprovação, quais suas 
implicações na vida da população e das empresas e o que pode ser feito em curto e médio 
prazos para mudar essa situação. 
 
Levantamento divulgado recentemente pela Confederação Nacional da Indústria (CNI)mostrou 
que, dos 7,8 milhões de operários que trabalham nas fábricas instaladas no Brasil, 4,8 milhões 
(61%) não têm a educação básica completa e 2,4 milhões (31%) não concluíram o ensino 
fundamental. Apesar de o País conseguir matricular quase todas assuas crianças na escola, 
apenas metade delas chega à 8a série. 
 
Trata-se de um dos temas que mais podem fazer o País avançar social e economicamente. . 
Pessoas educadas não são apenas mais produtivas. Elas conhecem e exercem melhor seus 
direitos e entendem seus deveres como cidadãs. A incapacidade do poder público de oferecer 
um sistema de ensino que realmente eduque deixou de ser responsabilidade exclusiva do 
governo. As empresas constatam isso quando precisam recrutar novos funcionários. A má 
formação dos estudantes já se tornou um problema tão grave que uma de suas conseqüências  
mais funestas é constituir-se num dos mais sérios limitadores do crescimento econômico. Com 
este projeto, a Gazeta Mercantil pretende ajudar a escrever a história de um Brasil melhor. 
 

 
 

 
Brasil é o último no ranking da OCDE 
Leonardo Trevisan 
 
Há vários anos, as autoridades educacionais brasileiras garantem que o Brasil gasta em 
educação praticamente a mesma porcentagem do PIB que a dos países ricos. O relatório 
Panorama da Educação 2007 Indicadores da OCDE, elaborado pela Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico, entidade que reúne as 30 economias mais ricas do 
planeta, não confirma essa afirmação tão repetida. O item desse documento "Gastos anuais e 
cumulativos com educação por estudante em termos absolutos e em relação ao PIB per capita" 
mostra que o País é o último de uma lista de 32 países analisados pela OCDE, que em 
números absolutos alcança US$ 7.572 por estudante/ano. Esse valor inclui uma média 
ponderada de despesas com o ensino em todos os níveis, do infantil ao superior. O Brasil 
nesse item cravou o gasto de US$ 1.450 por estudante ano, ao lado da Turquia, os dois 
últimos em 32 países analisados porque foram considerados os mais desenvolvidos (ver 
ranking abaixo). Procurado pela Gazeta Mercantil para falar sobre o assunto, o Ministério da 
Educação não se manifestou.  
 
A situação do País fica ainda pior quando se exclui da conta o ensino superior. Curiosamente, a 
média entre os países da OCDE alcança US$ 7.155 quando a referência limita-se apenas ao 
ensino fundamental e médio, porque a maioria dos países da OCDE investe muito mais nessa 
etapa do ensino do que no universitário. No Brasil essa situação é bem diferente, provocando 
sérias distorções. A maioria dos países integrantes da organização internacional gasta mais por 
estudante do ensino superior do que no ensino fundamental, embora os padrões dos gastos 
entre eles seja bem diferenciado. Enquanto, por exemplo, Grécia, Islândia, Itália ou Polônia 
gastam entre uma vez e uma vez e meia mais com as universidades do que com o primeiro 
ciclo de formação, em outros países como Eslováquia, México ou Turquia essa diferença chega 



a duas vezes. Mas nada comparado ao Brasil, que gasta três vezes mais por aluno ano no 
ensino superior do que no ensino fundamental e médio  
 
Nos gastos comparados do ensino fundamental e médio está a maior diferença do Brasil com 
as nações desenvolvidas, que possuem PIBs que não são muito diferentes do brasileiro. Os 
países da OCDE gastam em média US$ 5.331 por estudante/ano do ensino fundamental, US$ 
7.163 por aluno do ensino médio e US$ 14.027 por estudante na universidade. Esses números 
referem-se ao ano de 2004. O que interessa é que a chamada educação básica (os 12 anos de 
escolaridade mínima obrigatória, em geral dos 6 aos 18 anos, incluindo ensino fundamental e 
médio) custa por aluno nos países da OCDE US$ 5.745 e corresponde a 86% dos gastos totais 
com educação nesses países. Não é o caso do Brasil. No ano de 2004 o Brasil gastou por aluno 
da educação superior US$ 8.839, acima dos gastos por aluno da Itália, bem perto do que 
gastou a França e a Espanha nesse ano. No ensino fundamental o gasto por aluno é muito 
diferente: US 967 em 2004, que deixou o País no último lugar entre os 33 analisados, abaixo 
da Turquia. Os gastos do ensino médio são um pouco melhores: US$ 1.678, o que já deixou o 
Brasil à frente da Federação Russa mas ainda abaixo da Turquia.  
 
Gastos educacionais  
Em média, os países da OCDE destinaram, em 2004, 6,2% do PIB combinado à educação. Na 
quase totalidade dos países analisados esse perfil de gastos é exclusivamente público, sem 
computar gastos educacionais com outra fonte de recurso, excluindo por exemplo a parcela da 
renda familiar gasta com escola, ou os recursos das empresas destinados à educação formal 
ou corporativa dos empregados. Porém, os subsídios públicos destinados à educação, que 
foram entregues às famílias ou outras entidades para despesas com a tarefa de educar, estão 
incluídos. Ou seja, no caso do Brasil, o dinheiro usado no Bolsa Família ou no transporte 
escolar, por exemplo, conta como parcela do PIB entregue à educação. Mesmo desse modo, 
como mostra a Tabela ao lado, o Brasil destinou apenas 3,9% do PIB em 2004 para todos os 
níveis educacionais, uma posição muito ruim entre os cerca de 30 países analisados. 
Economias com porte semelhante à brasileira, Coréia do Sul, por exemplo, destinaram 7,2% 
do PIB para educação. O México, exemplo latino-americano de comparação óbvia, alocou 6,4% 
do PIB em educação. O caso da Grécia, que destinou 3,4%, é específico porque esses recursos 
destinaram-se exclusivamente ao ensino fundamental e médio. A Turquia, que sempre está ao 
lado do Brasil na má colocação do ranking, destinou 4,1% do PIB para educação.Os gastos 
com educação incluídos como parcela do PIB compreendem as despesas com o que a OCDE 
chamou de "instituições instrucionais", isto é, toda instituição que oferece educação em um 
ambiente coletivo organizado. Por esse critério, é considerado gasto educacional incluído no 
PIB a educação a distância ou o dinheiro gasto com ONGs que prestam, ou dizem prestar, 
serviços educacionais.  
 
Competitividade empresarial  
Para a OCDE, a educação desempenha papel fundamental para construir "conhecimentos, 
habilidades e competências necessárias para que os indivíduos participem ativamente na 
sociedade e na economia". Em outras palavras, para a OCDE, a função da educação não é 
certificar qualquer conteúdo escolar por meio de um diploma. Por essa razão, para a 
organização internacional, educação constitui elemento representativo do estoque de "capital 
humano", ou seja, as habilidades disponíveis na população como força de trabalho, na 
definição da OCDE. Nesse ponto o Brasil está bem mal no ranking da entidade porque a OCDE 
está interessada na análise das chamadas "taxas de reposição" de diferentes áreas 
educacionais. Por essas "taxas" é possível estabelecer uma relação entre os que ingressam 
mais educados no mercado de trabalho e o número dos que sairão desse mercado nos 
próximos anos, permitindo determinar se existe ou não uma contínua "oferta de habilidades" 
para o mercado de trabalho. Para dizer se essa oferta de habilidades é suficiente, a OCDE 
mede a "mescla dessa estrutura de habilidades" entre diferentes grupos etários. Para a 
entidade não adianta ter gente educada, ou "estoque de capital humano", apenas em uma 
geração, porque esse fato não permite boa composição de habilidades no mercado de 
trabalho, prejudicando a competitividade do país.  
 
Esse índice é essencial porque ajuda a verificar se o aumento de oferta de mão-de-obra mais 
qualificada foi acompanhado de número equivalente de postos de trabalho que exigem tais 



qualificações. É esse índice que também avalia os efeitos da expansão da educação superior. 
Por esse índice é possível identificar quando essa oferta sobe muito e se esses formados 
desempenham, ou não, funções profissionais que exigem nível superior. Na média dos países 
da OCDE, o número dos adultos que concluíram só o ensino fundamental não chega a um 
terço, 29%, enquanto 41% da população concluiu o ensino médio e 26% atingiu formação 
universitária. Em 22, de 30 países da OCDE, no mínimo 60% da população concluiu o ensino 
médio. No México, Portugal e Turquia, mais de 50% da população entre 25 anos e 64 anos 
concluiu o ensino médio. O equilíbrio entre as realizações educacionais entre grupos mais 
jovens e mais velhos em relação à conquista do ensino médio indica maior competitividade da 
economia.  
 
Este não é caso do Brasil, como mostra a tabela ao lado. Enquanto apenas 24% dos brasileiros 
entre 45 e 54 anos de idade completaram o ensino médio, na faixa etária entre 25 e 34 anos 
esse índice salta 38%. Essa diferença, aponta o relatório da OCDE, indica um gap geracional 
muito alto para absorção de novas exigências profissionais, tanto na indústria como na 
prestação de serviço.  
 
A proporção de indivíduos entre 25 e 34 anos de idade que concluíram o ensino médio, na 
média dos países da OCDE, é só alguns pontos percentuais mais alto do que no grupo entre 45 
e 64 anos. Irlanda, Eslovênia e, principalmente, o Chile foram países que conseguiram nos 
últimos anos equilibrar esse índice. Na Alemanha e nos Estados Unidos a proporção de pessoas 
que alcançaram o ensino médio entre os diferentes grupos etários é praticamente a mesma. É 
essa aproximação ao mesmo padrão educacional entre faixas etárias bem diferentes permite, 
por exemplo, maior ou menor aceitação de automação no mercado de trabalho ou introdução 
com maior ou menor rapidez de novas tecnologias.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 7 abr. 2008, Especial Educação, P. C5-C7 



 
 

 



 
 

Leia mais: Falta de políticas públicas e de investimento deixa País no atraso 
Regiane de Oliveira 
 
"Confesso que não venho até aqui falar-vos sobre o problema da educação sem certo 
constrangimento: quem recorrer à legislação do País a respeito da educação, tudo aí 
encontrará. Sobre assunto algum se falou tanto no Brasil e, em nenhum outro, tão pouco se 
realizou. Não há, assim, como fugir à impressão penosa de que nos estamos a repetir. Há cem 
anos os educadores se repetem entre nós. Esvaem-se em palavras, esvaímo-nos em palavras 
e nada fazemos. Atacou-nos, por isto mesmo, um estranho pudor pela palavra e um desespero 
mudo pela ação."  
 
Esse discurso foi proferido pelo educador Anísio Teixeira na Assembléia Legislativa da Bahia 
em 1947. Hoje, passados 61 anos, infelizmente, as palavras de Teixeira continuam atuais.  
 
Alunos em salas lotadas. Desvios de verbas para educação. Greves de professores. Novas 
metas do governo para educação. Salas de latas. Violência nas escolas. Resultados 
decepcionantes no Enem. Resultados piores no Enade. Falta de mão-de-obra capacitada. 
Assuntos como estes ganham cada vez mais destaque nos veículos de comunicação.  
 
Não faltam fatos e estatísticas para mostrar à sociedade uma realidade inalienável: os vários 
projetos de desenvolvimento do Brasil não contemplaram a educação, pelo menos, não de 
maneira satisfatória. Pouco foi feito. E como produto de vários equívocos, pode-se comemorar 
apenas a quase universalidade do ensino, sob o marco de 97% das crianças em idade escolar 
matriculadas no ensino fundamental.  
 
Mas as estatísticas enganam. Só os 3% restantes somam um contingente de 1,03 milhão de 
brasileiros. E não é só isso. Dados de 2006 da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
(Pnad), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostram que 14 
milhões de brasileiros com até 17 anos ainda estão fora da escola ou creche em todo o País. 
Esse número é mais que o dobro da população da Finlândia, que tem 5,2 milhões de 
habitantes e cuja educação é exemplo para vários países.  
 
O Brasil universalizou o acesso, mas não o ensino. Aliás, forma-se anualmente uma legião de 
analfabetos funcionais, não na concepção acadêmica - que engloba somente o indivíduo maior 
de 15 anos com escolaridade inferior a quatro anos -, mas sim pessoas que tendo aprendido 
são incapazes de decodificar minimamente a escrita, mesmo frases curtas, não desenvolveram 
a habilidade de interpretação de textos, nem de matemática, ficando incapacitados de 
desenvolver-se pessoal e profissionalmente.  
 
Segundo dados do Instituto Paulo Montenegro, no ano passado, o analfabetismo funcional 
atingiu cerca de 32% da população de 15 a 64 anos - destes, 7% são analfabetos e 25% têm 
um alfabetismo rudimentar, isto é, conseguem localizar apenas informações explícitas em 
textos curtos.  



 
Equações como estas não se enquadram aos projetos de aceleração do crescimento do País 
dos governos contemporâneos. Assim como a elevada taxa de analfabetismo do início do 
século XX, em torno de 60% da população, também não favorecia os planos de transformar a 
economia agrícola em indústria. Anísio Teixeira sabia dessa realidade. E como ele diversas 
pessoas no século passado pensaram sobre a educação no Brasil. O que deu errado?  
 
"O atraso histórico da educação pública no Brasil e em outros países de América Latina decorre 
da falta de coerência institucional das políticas públicas e da escassez de investimento no 
desenvolvimento de capital humano de populações que cresceram e se urbanizaram 
rapidamente no século 20", explica a socióloga Maria Helena Guimarães de Castro, que hoje 
ocupa o cargo de secretária de Educação do Estado de São Paulo, em ensaio para o Instituto 
Fernand Braudel.  
 
Maria Helena conta que em 1930, somente duas em cada dez crianças freqüentavam a escola. 
"Dos que estudavam, a maioria chegava, no máximo, até a quarta série do primário, pois 
apenas as grandes cidades tinham o ginásio (5ª à 8ª séries)", escreveu.  
 
Frente a esse cenário, a situação atual pode ser considerada de privilégio. Para acompanhar o 
desenvolvimento mundial, o "Brasil teve que fazer tudo ao mesmo tempo. Tivemos que colocar 
todo mundo na escola, ao mesmo tempo em que tivemos de ampliar o ensino médio e superior 
e universalizar o ensino fundamental", escreveu. E, como fica claro, a sociedade brasileira não 
foi eficiente em cumprir este desafio.  
 
O descompasso entre os projetos e a execução acabou criando mitos, como o de que a 
educação na época do governo militar - especialmente na década de 60 e 70 - era boa. Mas 
foram os anos de maior inflexão na educação brasileira, afirma Diana Vidal, professora da 
Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo.De fato, os militares construíram muitas 
escolas, mas sem nenhuma preocupação com a qualidade do ensino. "Era uma escola de elite, 
para poucos. Nos anos 70, a rápida expansão foi acompanhada de uma relativa queda do 
salário dos professores. Contrataram muita gente. Os critérios de seleção dos professores 
eram frágeis, porque não havia professores formados para atender tantos alunos", explica 
Maria Helena.  
 
As escolas, ao receberem esses alunos, que historicamente estavam fora das salas de aula, 
reproduziram as contradições sociais da época. A educação foi enquadrada dentro de um ideal 
desenvolvimentista, a fim de atender as necessidades imediatas da nação. Segundo Diana, a 
tentativa de democratização não atendeu às expectativas dos segmentos médios e frustrou as 
esperanças do novo público que ela acolheu. Resultado: a elite ilustrada da época desistiu da 
escola pública. E continua alheia a sua realidade até hoje.  
 
Nos anos 90, quando ocorreu a segunda onda de expansão do ensino, agora sob um governo 
democrático, a divisão social ficou ainda mais evidente. Cresce o número de escolas 
particulares, prontas para atender os filhos do desenvolvimento econômico. Em contrapartida, 
ainda faltam professores para o ensino público e o Brasil começa a ter que apresentar 
melhores resultados para atender metas internacionais. É implantada a progressão continuada, 
que acaba com a repetência - a fim de aumentar a auto-estima dos alunos, mas que acaba 
incrementando as estatísticas. Não funcionou: a evasão escolar aumentou em 2001. Isso 
mostra claramente que as crianças que não aprendem no ensino fundamental não se sentem 
motivadas e acabam abandonando a escola.  

 
Leia mais: Escola só se legitima quando a criança aprende 
 
O problema da educação no Brasil é a qualidade. Parece haver um consenso entre os diversos 
profissionais ligados à educação consultados pela Gazeta Mercantil. "A escola não se legitima 
se a criança não aprende", afirma José Francisco Soares, professor da UFMG. E as crianças 
brasileiras não estão aprendendo. "A forma de ensino no Brasil é curricular e não está voltada 
num ensino para a vida", avalia.  
 



Esse modelo tira da criança e do jovem o direito universal de conhecer a realidade que o cerca. 
"Um vestibulando de 2º grau que vai prestar a Universidade de São Paulo tem que saber mais 
fatos que Aristóteles. E ninguém conhece tantas disciplinas com tamanho nível de detalhe. Não 
é normal", diz Soares.  
 
A situação não se restringe à educação pública. Sem regras claras, as instituições particulares 
acabam seguindo seus próprios caminhos. "Os vestibulares - conteudistas e competitivos - 
parecem servir de norte para o trabalho de formação", explica João Muzinatti, coordenador 
pedagógico do Colégio Pio XII, em São Paulo.  
 
Segundo Viviane Senna, presidente do Instituto Ayrton Senna, o Brasil precisa aplicar a 
fórmula da quantidade com qualidade na educação para que esse cenário caótico seja 
transformado. "Enquanto só tivermos quantidade, não evoluiremos", avalia. "Temos um 
contingente excessivo de crianças nas escolas que não estão aprendendo. Há um inchaço no 
sistema de ensino fundamental público", diz. De fato, são 33 milhões de alunos - 
"praticamente uma Espanha", afirma Viviane - só da primeira à oitava série. E "as falhas no 
sistema que levam ao abandono de quase 7 milhões de alunos por ano provocam um 
desperdício, em termos econômicos, de pelo menos R$ 11,5 bilhões de anualmente para o 
País", avalia. Valor muito maior que o que o governo federal promete investir no PAC da 
Educação, de R$ 8 bilhões, que será lançado este mês.  
 
Se o problema parece claro para todos, as soluções também são variadas. "A prioridade tem 
que ser a mudança de foco do ensino superior para o ensino básico", afirma Stella Maris 
Guerra Poças, coordenadora do ensino infantil do colégio Jardim Pueri Domus, de Santo André 
(SP).  
 
E também a gestão. "Cerca de 70% dos diretores de escola no Brasil são indicados por razões 
políticas", explica o consultor Ryon Braga. "Temos que profissionalizar esta gestão", afirma. 
Sem esquecer dos instrumentos de análise de performance, de estudantes e profissionais, que 
começam a fazer parte do dia-a-dia das escolas. "Esse é o momento de buscar resultados", diz 
Braga, ressaltando que a sociedade já começa a se mexer nesse sentido. Aliás, a primeira 
meta do governo federal no "Compromisso Todos pela Educação", lançado em 2007, é 
exatamente "estabelecer como foco a aprendizagem, apontando resultados concretos a 
atingir".  
 
Há quem peça soluções mais simples. "Gostaria que tivéssemos o básico: a rotina escolar", 
afirma Soares. Não parece muito pedir que a criança possa ir à escola todos os dias, ser 
recebida por um professor bem remunerado e qualificado, ter acompanhamento dos pais, 
acesso a materiais de ensino, alimentação adequada, livros - muitos livros para poder 
desenvolver o gosto pela leitura -, amigos, brincadeiras e sonhos. Não é o que todos querem 
para seus filhos?  
 

 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 7 abr. 2008, Especial Educação, p. C5-C7 
 


