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Embora a educa-
ção tenha melho-
rado nos últimos
dez anos, o ritmo
do avanço é tão
lento que o Brasil

continua perdendo a corrida
educacional até para países
mais atrasados da América do
Sul. Essa é uma das conclusões
que se podem extrair da Sínte-
se de Indicadores Sociais de
2010, que o IBGE divulgou no
final da semana passada.

A proporção da força de tra-
balho de 18 a 24 anos que con-
cluiu o ensino médio ou ingres-
sou no ensino superior, por
exemplo, quase dobrou nos úl-
timos dez anos. Esse é um da-
do positivo. Mas, em 2009,
32,8% dos brasileiros nessa fai-
xa etária haviam abandonado
os estudos antes de completar
a terceira série do ensino mé-
dio. A taxa de evasão do ensino
médio foi de 10% – ante 7% na
Argentina, 6,8% no Uruguai,
2,9% no Chile e 2,3% no Para-
guai.

Segundo o IBGE, pratica-
mente todas as crianças de 6 a
14 anos frequentavam a escola
em 2009. Esse também é um
dado auspicioso. A universali-
zação da oferta de matrículas
no ensino fundamental foi obti-
da na década de 1990. Mas, de-
vido ao ingresso tardio na esco-
la e às reprovações, parte signi-
ficativa dos estudantes não es-
tá no nível adequado à idade.

Por causa da má qualidade
do ensino, o desempenho dos
estudantes desse nível de ensi-
no continua insatisfatório prin-
cipalmente em matemática,
ciências naturais e português.
Muitos alunos não conseguem

compreender um texto sim-
ples ou resolver problemas ele-
mentares. Segundo os especia-
listas, a diferença de conheci-
mento entre os alunos da 8.ª sé-
rie do ensino fundamental e os
da 3.ª série do ensino médio é
muito pequena.

Esse é um dos fatores que
têm estimulado muitos jovens
a abandonar os estudos após
completar 15 anos. Por isso, a
escolaridade média da popula-
ção brasileira com idade até 25
anos é de apenas 5,8 anos –
contra 12 anos na Coreia do
Sul, 13,3 anos em Taiwan e 13,4
nos EUA. Sem a formação ne-
cessária, esses jovens não se

qualificam profissionalmente,
sendo condenados ao subem-
prego. Com isso, o Brasil não
forma o capital humano de
que necessita para crescer. “O
crescimento econômico exige
maiores índices de educação e
de qualificação dos jovens”,
diz a coordenadora da pesqui-
sa do IBGE, Ana Lúcia Saboia.

A situação é mais grave nas
áreas menos desenvolvidas.
Em 2009, no Nordeste, 39,2%
de jovens de 15 a 17 anos esta-
vam matriculados no ensino
médio e, no Norte, 39,1%. No
Sudeste, a região mais rica, a ta-
xa é de 60,5% – e há dez anos já
era superior a 42,1%.

No ensino superior, a Sínte-
se de Indicadores Sociais de
2010 mostra o êxito dos pro-
gramas governamentais de fo-

mento e apoio, como o ProU-
ni. Entre 1999 e 2009, dobrou
o acesso à universidade das
pessoas com mais de 25 anos
que se declaram negras. Eram
2,3%, há dez anos, e 4,7%, no
ano passado.

O levantamento também
mostra que os programas de
transferência de renda, como o
Bolsa-Família, ganharam forte
importância no orçamento das
famílias mais pobres. Nas famí-
lias com renda per capita de
até um quarto do salário míni-
mo, o peso das “outras fontes”,
como são cadastrados esses pro-
gramas, aumentou de 4,4%, em
1999, para 28%, em 2009.

Além disso, segundo o levan-
tamento, cerca de 5 milhões de
crianças entre um dia de vida e
14 anos – o equivalente a 10,9%
do total nessa faixa etária – vi-
vem em situação de risco, ou se-
ja, em residências sem água tra-
tada, sem rede de esgoto geral e
sem coleta de lixo. O estudo
mostra ainda que 39,4% dos alu-
nos da rede de educação básica
estudam em escolas sem esgoto
e 10%, em colégios sem água po-
tável. A situação mais crítica es-
tá no Nordeste, onde 19,2% das
crianças não têm acesso a servi-
ços básicos.

Embora decepcionantes, os
números do IBGE não causam
surpresa. Eles apenas reafir-
mam que o Brasil continua pre-
cisando de uma reforma radical
no sistema de ensino, seja para
reter os estudantes nas escolas,
seja para melhorar a qualidade
da educação. Apesar dos lentos
avanços obtidos na última déca-
da, a formação dos estudantes
brasileiros continua aquém de
qualquer resultado aceitável.
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OBrasil e mais
dez países pode-
rão concluir em
dezembro a pri-
meira Rodada
Sul-Sul, uma ne-

gociação comercial lançada em
São Paulo em 2004. O ponto
principal do acordo será uma
vantagem tarifária – ou mar-
gem de preferência – de 20%
para a maior parte dos produ-
tos comercializados entre os
participantes. O governo brasi-
leiro propõe a assinatura do
compromisso em Foz do Igua-
çu, durante a próxima confe-
rência de cúpula do Mercosul.
Até lá, os diplomatas terão de
torcer para ninguém mais desis-
tir. No começo da negociação
os envolvidos eram 40 países.
O número foi minguando e dos
11 atuais 4 são do Mercosul.

O resultado econômico será
provavelmente modesto, mas
o governo brasileiro poderá
apresentar o acordo como um
feito diplomático importante:
pela primeira vez países emer-
gentes da América, da Ásia e da
África terão formalizado uma
troca de vantagens dentro do
Sistema Geral de Preferências
Comerciais.

Será também o primeiro
acordo brasileiro com vários
parceiros de fora da América
do Sul. A negociação entre
Mercosul e União Europeia foi
retomada recentemente, de-
pois de quase seis anos de
abandono, e sua conclusão é in-
certa. O projeto da Área de Li-
vre Comércio das Américas en-
volveria 34 países do hemisfé-
rio, mas foi implodido em
2003. A mais ambiciosa iniciati-
va multilateral, a Rodada Do-

ha, lançada em 2001, está para-
lisada há mais de um ano e nin-
guém sabe quando se poderá
retomá-la para valer.

Fora da vizinhança, o Merco-
sul tem acordos de livre comér-
cio com Israel e com o Egito,
Além disso, acertou algumas fa-
cilidades com o México, mas
em escala muito limitada. A pri-
meira Rodada Sul-Sul foi lança-
da em São Paulo, há seis anos,
durante evento da Unctad, a
Conferência das Nações Uni-
das para Comércio e Desenvol-
vimento. Realizada pela primei-
ra vez em 1964, em Genebra, es-
sa conferência, concebida co-
mo um fórum de países do Ter-

ceiro Mundo, se converteu em
órgão permanente.

A ideia de uma Rodada Sul-
Sul ajustou-se perfeitamente
às novas bandeiras da diploma-
cia brasileira, adotadas a partir
de 2003. Mas três quartos dos
países mobilizados inicialmen-
te abandonaram o projeto. A
China, embora considerada
uma potência emergente, seria
um parceiro incômodo, por
causa de suas condições espe-
ciais de competitividade. O gru-
po remanescente inclui, além
dos quatro membros do Merco-
sul, a Coreia, por muitos consi-
derada um país industrializa-
do, a Índia, a Indonésia, a Malá-
sia, o Egito, o Marrocos e a pe-
quena Cuba, a menor e mais
fraca dessas economias.

O Mercosul já tem um acor-

do de livre comércio com o Egi-
to, assinado este ano. A Coreia
já negociou um acordo desse ti-
po com os Estados Unidos, ain-
da não aprovado pelo Congres-
so americano, e suas conversa-
ções com a União Europeia es-
tão avançadas. Dentre as econo-
mias envolvidas na Rodada Sul-
Sul, a mais desenvolvida é a co-
reana, com elevado nível de in-
dustrialização, respeitável esto-
que de capital humano e alto
padrão de competitividade.

A rodada encolheu não só
em número de participantes.
Também as propostas se torna-
ram mais modestas. O Merco-
sul defendeu inicialmente uma
redução de tarifas de 40%. Mas a
margem de preferência acabou
ficando em 20% – apreciável, de
toda forma. Além disso, os nego-
ciadores foram cautelosos na se-
leção dos produtos com tarifas
sujeitas à redução. O Brasil não
terá facilidades maiores para ex-
portar produtos do agronegó-
cio. Sua competitividade nessa
área é reconhecida. Mas, em con-
trapartida, não concederá facili-
dades para o ingresso de produ-
tos têxteis, eletrônicos, veícu-
los e bens de capital.

A conclusão dessa rodada pro-
vavelmente criará oportunida-
des comerciais. Mesmo com es-
se acordo, no entanto, o balanço
do governo Lula, no campo da
diplomacia comercial, será mui-
to pobre. Parte desse resultado
será atribuível às suas escolhas.
Decisões políticas erradas priva-
ram o Brasil, por exemplo, de
uma presença maior no merca-
do americano e de acordos van-
tajosos com parceiros do mun-
do rico. Nossos concorrentes se
beneficiaram desse equívoco.
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Nas encenações pa-
lanqueiras em que
o presidente Lula
invariavelmente se
apresenta como o
protagonista da
obra de criação des-
te país maravilhoso

em que hoje vivemos, o papel de an-
tagonista está sempre reservado às
“elites”. Durante mais de 500 anos,
as elites mantiveram o Brasil preso
aos grilhões do subdesenvolvimento
e da mais perversa injustiça social.
Aí surgiu Lula, o intimorato, e em
menos de oito anos tudo mudou.
Simples assim.

Com essa retórica maniqueísta,
sem o menor pudor Lula alimenta no
eleitorado de baixa renda e pouca ins-
trução – seu público-alvo prioritário
– o sentimento difuso de que quem
tem dinheiro e/ou estudo está do “ou-
tro lado”, nas hostes inimigas. Mas a
verdade é que o paladino dos desvali-

dos nutre hoje uma genuína ojeriza
por uma, e apenas uma, categoria es-
pecial de elite: a intelectual, formada
por pessoas que perdem tempo com
leituras e que por isso se julgam no di-
reito de avaliar criticamente o desem-
penho dos governantes. Por exten-
são, uma enorme ojeriza à imprensa.
Com todas as demais elites Sua Exce-
lência já resolveu seus problemas. Es-
tá com elas perfeitamente composto,
afinado, associado, aliado e, pelo me-
nos em outro caso específico, o das
oligarquias dos grotões maranhen-
ses, alagoenses, amapaenses e que
tais, acumpliciado.

Até por mérito do próprio gover-
no na condução da economia (nem
sempre a imprensa ignora os acertos
do poder público...), os ventos favo-
ráveis que hoje, de modo geral, em-
balam o mundo dos negócios, muito
especialmente os negócios financei-
ros, não permitem imaginar que o
“poder econômico” considere Lula

um inimigo ou uma ameaça e vice-
versa. É claro que em público o jogo
de cena é mantido, com ataques, sob
medida para cada plateia, aos eter-
nos inimigos do povo. Mas na intimi-
dade o presidente se vangloria, em
seus cada vez mais frequentes sur-
tos apoteóticos, de que hoje o poder
econômico, nacional e multinacio-
nal, está submisso à sua vontade.
Não é, portanto, essa elite que tem
em mente nas diatribes contra os
malvados que conspiram contra sua
obra redentora.

A revelação de seu verdadeiro alvo
Lula oferece cada vez que abre a bo-
ca. Como no dia 18, em Juiz de Fora:
“Essa gente não nos perdoa. Basta
que você veja alguns órgãos e jornais
do Brasil (...) Porque na verdade
quem faz oposição neste país é deter-
minado tipo de imprensa. Ah, como
inventam coisa contra o Lula. Olha,
se eu dependesse deles para ter 80%
de aprovação neste país eu tinha ze-

ro. Porque 90% das coisas boas deste
país não é mostrado (sic).”

Então é isto. Imprensa que fala mal
do governo não presta, extrapola os
limites da liberdade de informar.
Não é mais do que um instrumento
de dominação das elites.

Assim, movido por sua arraigada
tendência ao autoritarismo messiâni-
co que é a marca de sua trajetória na
vida pública, Lula parece cada vez
mais confortável na posição de dono
de um esquema de poder que almeja
perpetuar para alegria da companhei-
rada. Um modelo populista, despoliti-
zado, referendado pela aprovação po-
pular a resultados econometricamen-
te aferíveis, mas que despreza valo-
res genuinamente democráticos de
respeito à cidadania, coisa que só in-
teressa à “zelite”. Tudo isso conviven-
do com a prática mais deslavada do
patrimonialismo, coronelismo, clien-
telismo, tráfico de influência, carto-
rialismo, aparelhamento e tudo o

mais que Lula e seu PT combateram
vigorosamente por pouco mais de 20
anos, para depois transformar em
seu programa de governo. E em toda
essa mistificação o repúdio às elites é
a palavra de ordem e a imprensa, o
grande bode expiatório.

O diagnóstico seguinte foi feito,
com as habituais competência e suti-
leza, por um dos mais notórios fan-
tasmas de Lula, o ex-presidente Fer-
nando Henrique Cardoso, em entre-
vista publicada no Estado de domin-
go: “Achei que (Lula) fosse mais ino-
vador, capaz de deixar uma herança
política democrática, mostrando que
o sentimento popular, a incorpora-
ção da massa à política e a incorpora-
ção social podem conviver com a de-
mocracia, não pensar que isso só po-
de ser feito por caudilhos como Pe-
rón, Chávez, etc. (...) Mas Lula está a
todo instante desprezando o compo-
nente democrático para ficar na posi-
ção de caudilho.” Falou e disse.
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A elite que Lula não suporta

● “Essa Justiça tem moral? Quer fazer nome num Tiririca da
vida. Lula e Dilma desafiam leis eleitorais e só são multados.”
JOSÉ VITAL SILVA LEITE

● “O candidato deveria passar por um exame de qualificação.
Pode ser palhaço, cantor decadente ou ex-jogador de futebol.”
CARLOS ROBERTO MARCEU

● “Já que os parlamentares fazem o eleitor de palhaço, transfor-
memos o Congresso em um circo, para rirmos às vezes.”
WALMIR DIAN

“Gostaria de saber:
de quem vem a baixaria,
de quem a comete
ou de quem a denuncia?”

GERALD M. L. MISRAHI / SÃO
PAULO, SOBRE OS ATAQUES
DE LULA CONTRA A IMPRENSA
gersilm@hotmail.com

“Alguém pode explicar ao
presidente que o problema
não são as notícias ruins,
mas os fatos ruins que
geram tais notícias?”

MÁRIO ISSA / SÃO PAULO, IDEM
drmarioissa@yahoo.com.br

“Quem está se comportando
como um partido político é
a Presidência da República”

FERNANDO ALVES MOREIRA /
SÃO PAULO, IDEM
fernandomoreira07@gmail.com

tas, é a mais alta condecoração
da diplomacia brasileira. Parece
que não está havendo critério da
melhor qualidade na escolha dos
homenageados, haja vista que,
também naquela data, foram
agraciados alguns ministros e es-
posas. Mulheres como as educa-
doras Ruth Cardoso e Zilda Arns
nunca receberam essa comenda.
Elas não tinham padrinhos nem
faziam tráfico de influência...
ANIBAL D. V. FILLIP
aniverofil@uol.com.br
Santos

ELEIÇÕES
Desvalorização do real

Todos estão preocupados com a
valorização da nossa moeda. Te-
nho uma solução simples. Consi-
derando que as pesquisas este-
jam certas, Dilma Rousseff vence-
rá as eleições. Assim, é só ela vir a
público e fazer um discurso pare-
cido com aquele que o PT fez em

2002. E dizer que José Dirceu se-
rá seu “primeiro-ministro”, que
vai pôr em prática o PNDH-3,
que vai acabar com a autonomia
do Banco Centra e com as agên-
cias reguladoras, etc. Tenho cer-
teza que conseguirão desvalori-
zar o real, rapidinho.
NELSON PIFFER JUNIOR
pifferjr86@gmail.com
São Paulo

POLÍTICA EXTERNA
Mazelas

O artigo A candidatura Dilma e a
política externa (19/9, A2), do emi-
nente professor e ex-chanceler
Celso Lafer, dá-nos, com meridia-
na clareza e a profundidade habi-
tual, a dimensão das mazelas da
política externa do governo
atual. O Barão do Rio Branco assi-
naria embaixo, tenho certeza.
ADELINA BITELLI DIAS CAMPOS
adelinabitelli@uol.com.br
São Paulo

O saldo da diplomacia
comercial de Lula é
pobre, mesmo com a
conclusão dessa rodada

O modesto acordo Sul-Sul

Há mais brasileiros na
escola, mas a evasão
permanece elevada e o
aprendizado, duvidoso

O lento avanço da educação

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 21 set. 2010, Primeiro Caderno, p. A3.




