
Quais são os melhores investimentos
que um país pode fazer no século
XXI? Tudo indica que saúde pública e
educação. Em saúde, a taxa de retor-
no sobre o investimento é de 600%.
Em educação, os bons programas na
área de pré-escola têm um retorno
de 700%, melhoram o desempenho
escolar posterior das crianças, dimi-
nuem a evasão, reduzem a gravidez

em adolescentes e constituem uma grande prevenção
da criminalidade.

Em sociedades como a Argentina e outras latino-ame-
ricanas, onde há uma profunda preocupação em como
reduzir a delinqüência, não se prestou a devida aten-
ção ao fato de que uma das principais soluções está
bem à mão. Mais educação, menos criminalidade.

Não são suposições. Nos Estados Unidos, estima-se
que um ano a mais de estudos para desertores escola-
res diminui os assassinatos e assaltos em cerca de 30%
e os roubos de automóveis em torno de 20%. Na Amé-
rica Latina, cerca de 24,7% das crianças e dos jovens es-
tão fora de qualquer ambiente educacional. Incluí-los
educacionalmente é decisivo em todos os sentidos, e,
dentre outros efeitos, transmitiria a mensagem de que
a sociedade se importa com eles, abre-lhes oportuni-
dades, e isso faria diminuir a vulnerabilidade ao delito.
Além disso, educação e saúde interagem estreitamen-
te. Nos Estados Unidos, os que abandonam o ensino
secundário têm uma esperança de vida inferior (-9,2
anos) àqueles que o completam.

A ênfase na educação está em busca dos resultados
das sociedades mais avançadas. Como todos os paí-
ses nórdicos, a Finlândia, por exemplo, um dos líderes
em desenvolvimento humano e competitividade, foi o
primeiro na última medição internacional de sucessos
educativos, o Pisa'!. O pais cultua a profissão docente,
eixo básico de uma escola bem-sucedida. A profissão
tem tanto prestígio na sociedade como a prática da

medicina ou do direito. A carreira docente atrai em
massa os jovens, e só 20% dos aspirantes são nela ad-
mitidos. Todos os professores têm grau universitário.

A América Latina fez progressos relevantes em educa-
ção nos últimos anos, e 90% das crianças completam
o curso primário. Entretanto, há grandes desafios pen-
dentes muito bem documentados em recentes estu-
dos da Comissão Econômica para a América Latina e
o Caribe (Cepal) e da Organização das Nações Unidas
para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

Primeiro desafio: baixar os elevados níveis de evasão
e repetência

Enquanto nos países desenvolvidos mais de 85% dos
jovens terminam o curso secundário, na América Lati-
na essa taxa é de 49,7% e, entre os pobres, é de apenas
30,8%. Segundo a Cepal, necessita-se de 12 anos de
escolaridade, no mínimo, para se superar a pobreza. A
metade da população não os alcança. Eles não escolhe-
ram esse destino. Há 18 milhões de crianças menores de
14 anos trabalhando, cerca de 16% das crianças sofrem
de desnutrição crônica, milhões vivem amontoadas em
casebres, muitas famílias pobres se desarticulam sob o
embate da pobreza e não podem dar aos filhos o apoio
familiar, que é o pilar centrai do desempenho escolar.

Segundo desafio: melhorar o rendimento

Os resultados das provas do Pisa são inquietantes
para a América Latina. Na primeira, em 2000, os países
participantes que integram a região ficaram entre os
últimos lugares em capacidades de leitura; 31% dos
alunos latino-americanos só alcançaram um nível rudi-
mentar de compreensão das provas de leitura, e 23%
não atingiram sequer esse nível. Nos países da Organi-
zação para Cooperação e Desenvolvimento Econômi-
co (OCDE), ao contrário, apenas 15% não o superaram.
Em 2006, em ciências, entre 57 países, quatro dos cin-
co países latino-americanos ficaram nas colocações 49,
51, 52 e 53, e o outro ficou no 40° lugar.



Terceiro desafio: aumentar os investimentos em
educação

Dedicar recursos à educação, assim como à saúde, con-
tinua sendo visto por diversos setores como um "gasto",
em lugar de se compreender que é um "investimen-
to", além de ser um fim em si mesmo, porque conduz
à dignidade e ao desenvolvimento do ser humano. Os
orçamentos para incrementos na educação estão longe,
proporcionalmente, daqueles investidos por economias
de êxito como a Irlanda, Israel ou a Coréia do Sul.

Essa situação acarreta todo tipo de efeitos negativos.
Assim, há graves déficits de infra-estrutura, equipa-
mento e materiais nas escolas públicas, que são as que
atendem a 80% da matrícula escolar primária. Dois de
cada três alunos freqüentam escolas mal-equipadas.
De outra parte, vem-se produzindo uma transferência
às famílias de custos que deveriam ser assumidos pelo
Estado. Isso é especialmente danoso para os lares po-
bres, que empregam na educação uma porcentagem
maior de sua receita do que o fazem as famílias com
melhor situação financeira.

Embora com progressos, as remunerações dos docen-
tes são mais baixas do que as dos profissionais e técni-
cos assalariados; representam 50% do valor destas no
Peru, 58% no Brasil, 66% na República Dominicana e
67% no Paraguai. A falta de incentivos adequados, de
uma carreira estável e de um sistema de aposentado-
ria adequado gera uma alta conflituosidade potencial.
Uma análise de conflitos docentes em 18 países, entre
1998 e 2003 (Unesco, 2007), mostra que 78% deles se
deveram a esse tipo de causa.

Quarto desafio: a iniqüidade na qualidade

É muito alentador que os níveis de escolarização te-
nham melhorado na América Latina. Mas observam-
se diferenças notáveis de qualidade entre a educa-
ção pública e a privada. A Cepal (2007) descreve com
precisão o círculo perverso de iniqüidade em pleno
funcionamento: "As elites escolarizam seus filhos em
colégios de período integral e com uma oferta curri-
cular variada em conteúdos, além de estabelecer la-
ços no interior de suas camadas, reforçando o capital
e as redes sociais necessárias para urna boa inserção
no trabalho. Em troca, os setores populares freqüen-
tam escolas com maiores carências em infra-estrutura,

oferta curricular e recursos. A escola atua mais como
um mecanismo de diferenciação social, registrando as
desigualdades que posteriormente se reproduzem no
mercado de trabalho".

Enfrentar os desafios expostos requer empregar mais
recursos, dignificar a profissão docente, boa gestão
educacional e um esforço constante. Assim, uma lição
muito importante que surge das provas do Pisa é que
a capacidade de leitura está relacionada com os níveis
de investimento por aluno, acumulados ao longo do
tempo.

Na Argentina, como em toda a América Latina, espera-
se que toda a sociedade dê início a um grande pacto
social para apoiar as iniciativas e progressos nas dire-
ções acima referidas.

0 direito a uma educação de qualidade, base estratégi-
ca do progresso das pessoas, famílias e países, deve ser
restabelecido em plenitude.

1 O Pisa é um programa internacional de avaliação
comparada, cuja principal finalidade é produzir indica-
dores sobre a efetividade dos sistemas educacionais,
avaliando o desempenho de alunos na faixa dos 15
anos, idade em que se pressupõe o término da esco-
laridade básica obrigatória na maioria dos países. Esse
programa é desenvolvido e coordenado internacional-
mente pela Organização para Cooperação e Desenvol-
vimento Econômico (OCDE), havendo, em cada país
participante, uma coordenação nacional. No Brasil, o
Pisa é coordenado pelo Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Nota da tradutora. Fonte: http://www.inep.gov.br/in-
ternacional/pisa - acessado em 03/04/2008.
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