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Pouco para o longo prazo
SEM EDUCAÇÃO, SEM REQUISITO PARA O AVANÇO ECONÔMICO
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N aturalmente, as possibilidades são inúmeras, mas

não seria absurdo afirmar (sem qualquer critério

científico) que, para o perfil médio do investidor, valores entre

R$80 e R$120 figuram nas contas de celular, TV paga, internet

ou similares. Despesas mensais regulares, que não são

irrelevantes, mas também não chegam a incomodar no bolso.

Se de fato essas quantias representam gastos com bens ou

serviços que dispensam muita atenção, talvez haja problemas

no futuro. Na média, são R$ 120 ao mês de investimento público

para a educação do aluno brasileiro do ensino básico e R$ 84

para a do aluno do ensino médio.

Mais precisamente, dados do Inep (Instituto Nacional de

Estudos e Pesquisas Educacionais) referentes a 2005 atestam

que, considerados todos os níveis de ensino, o investimento

médio por aluno foi de R$ 1.700. Cada aluno da educação básica

recebeu R$ 1.440, os da educação infantil ganharam R$ 1.373,

aqueles dos anos finais do ensino fundamental ficaram com

R$ 1.530 e os do ensino médio com R$ 1.004. No entanto, os

alunos do ensino superior destoam significativamente desta

realidade já que neles foram investidos R$ 11.363 anuais.

Ademais, como proporção do PIB (Produto Interno Bruto),

os dados do Inep sugerem que o investimento total em

educação sofreu pequena redução entre os anos de 2000 e

2005, embora como proporção do PIB per capita tenha sido

registrado um ligeiro incremento, ao passar de 14,1% em 2000

para 14,6% em 2005. Em adição, de acordo com dados da

Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação,

Ciência e Cultura), em 2002, os gastos com educação

representaram 10,9% das despesas totais do Governo

brasileiro, contra, por exemplo, 17,3% alocados nas despesas

do governo chileno naquele mesmo ano.
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Se c o n s i d e r a r m o s a c o n s t a t a ç ã o de que "a

susfentabilidade do desenvolvimento socieconômico está

diretamente associada à velocidade e à continuidade do

processo de expansão educacional"1, há algo de preocupante

1 - Pelo Fim das Décadas Perdidas: Educação e Desenvolvimento Sustentado no Brasil
Ricardo Paes de Barras, Ricardo Henriques, Rosane Mendonça, IPEA, 2002.

na possibilidade de comparar os investimentos do País em

educação a gastos mensais com celular ou TV paga.

Importantes modelos de crescimento e desenvolvimento

econômico atestam o papel essencial da educação sobre as

taxas de crescimento de longo prazo de um país, que se dá, por

exemplo, através do aumento da produtividade do trabalho e

da promoção da mobilidade social e de maior igualdade.

Um estudo2realizado pelos pesquisadores Ricardo Paes

de Barros e Rosane Mendonça sugere que a influência de um

ano extra na escolaridade média da população brasileira pode

levar a um aumento de 0,35 ponto percentual na taxa de

crescimento anual da renda per capita. Os dados utilizados,

porém, não contemplam a qualidade do ensino em questão,

metodologia que suscita indagações acerca do peso da

influência que a educação e o capital humano exercem sobre o

crescimento econômico e, mais do que isso, do peso que outras

variáveis podem ter sobre o crescimento e desenvolvimento de

um país.

Em resposta a questões deste tipo, Eric A. Hanushek e

Ludger Wòssmann, do Banco Mundial, sugerem em artigo3que

a qualidade da educação - mais do que estar matriculado em

um curso ou do que o tempo acumulado de estudos-apresenta

efeitos expressivos sobre a renda pessoal, de modo que o

crescimento de um país é significativamente afetado pelas

habilidades de seus trabalhadores.

Evidentemente, a educação não é a única variável

explicativa da equação do desenvolvimento econômico. Mais do

que colocar em prática as regras de bolso para o crescimento

(como as propostas resultantes do Consenso de Washington),

o problema provavelmente requer um cuidado um pouco maior,

como levar em consideração as especificidades de cada

economia, com soluções focadas em tais aspectos.

Não obstante, ainda que o debate acadêmico em torno do

tema seja bastante extenso, o papel da educação parece ser

demasiado importante para se resumir a R$ 84 mensais. Ainda

2 - Investimentos em Educação e Desenvolvimento Econômico. Ricardo Paes de Barros
e Rosane Mendonça, IPEA, 1997.

3 - The Role Of Education Quality in Economic Growth. Eric A. Hanushek
e Ludger Wòssmann, World Bank, 2007.



mais se a proposta é de que o robusto crescimento econômico

registrado no primeiro trimestre de 2008 (5,8% em relação ao

mesmo período de 2007) tenha fôlego sustentado.

CONSEQÜÊNCIAS VISÍVEIS

As conseqüências de um extenso histórico de investimento

módico em educação podem ser atestadas em avaliações

diversas sobre o sistema educacional brasileiro. No exame

Pisa, realizado pela OCDE (Organização para a Cooperação e

Desenvolvimento Econômico), o Brasil ficou entre as últimas

posições nas provas de matemática e leitura dentre os 57

países avaliados (em sua maioria com condições sociais

bastante distintas do Brasil). Já no ranking da Unesco, que

avalia 129 países, o Brasil ficou na 76a posição.

Exemplos de testes apontando que parcela expressiva de

nossas crianças e adolescentes é incapaz de realizar as

operações básicas da matemática ou interpretar um texto são

abundantes. Há até mesmo professores que não estão

adequadamente aptos a lecionar. Um quadro preocupante

para qualquer nação com alguma ambição de desenvolvimento.

Dentro deste contexto, é importante aliviar a euforia com

títulos tais quais os de grau de investimento. A classificação de

risco premia esforços em termos de disciplina econômica,

colocados em prática na última década. Contudo, esse

reconhecimento refere-se especificamente à capacidade de o

País honrar seus compromissos financeiros; o Brasil entre os

pagadores bons. Por si só, tal status nada diz sobre o bem-

estar e a competitividade do capital humano brasileiro

algumas décadas à frente. Enquanto as próximas gerações não

forem capazes de compreender um texto, somar, subtrair,

multiplicar e dividir, o verdadeiro grau continuará um tanto

distante.
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