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“A publicidade não mostra  
como a educação no País é ruim”
O economista Gustavo Ioschpe, presidente da G7 Investimentos e colunista da área de 
educação da revista Veja, parece estar sempre à frente do seu tempo. Em 1996, aos 19 
anos, já era colunista da Folha de S. Paulo; em 2003, bem antes de o Brasil se preocupar 
com o gargalo da falta de mão de obra especializada, já apontava, em sua dissertação de 
mestrado, que a falta de ensino de qualidade minaria o crescimento da nação. Nesta 
entrevista, ele fala sobre as polêmicas geradas por seus artigos e critica a falta de pulso 
das propagandas institucionais 
Por   JOsÉ GaBriEL naVarrO  jnavarro@grupomm.com.br

meio & mensagem — Você foi parceiro 
de um trabalho recente da Africa, em que 
a agência criou placas para a lei “Ideb na 
Escola”, iniciativa para a divulgação do 
Índice de Desenvolvimento da Educação 
Básica (Ideb) de toda escola pública 
brasileira. Como foi a experiência?
Gustavo Ioschpe — Em junho, na Ve-
ja, falei dessa ideia de colocar na porta 
de todas as escolas públicas uma placa 
com a nota que cada uma conquistasse 
no Ideb. O texto chamou muita atenção, 
a sugestão virou projeto de lei em várias 
instâncias, acabou sendo aprovada por 
decreto em algumas prefeituras. Mas as 
placas eram de qualidade baixa e sem um 
padrão entre elas. Ficou claro que seria 
necessário um trabalho mais cuidadoso 
e com normas federais. Falei com o Ni-
zan (Guanaes, presidente de conselho do 
Grupo ABC) e ele logo colocou o Grupo 
ABC a serviço dessa causa, em especial 
a Africa. A ideia veio de pesquisas que 
mostram o descompasso entre a realida-

de da educação brasileira e a percepção 
dos pais de crianças e jovens em escolas 
públicas que acreditam que a escola do 
filho é muito melhor do que ela realmente 
é. Essa conclusão ganhou concretude em 
uma série de reportagens do Jornal Na-
cional, em que acompanhei uma equipe 
em visitas às escolas de cinco cidades es-
colhidas aleatoriamente. Em cada cidade 
visitamos a pior e a melhor escola públi-
ca. Os pais dos alunos diziam que o en-
sino dos filhos deles era bom e que não 
sabiam como avaliar as escolas. O objeti-
vo da placa informando o Ideb é romper 
com o ciclo vicioso de falta de cobrança, 
dos pais com relação às escolas, das es-
colas com relação aos governantes etc. O 
pessoal da Africa determinou o material 
da placa, em que lugar da escola colocá-
-la, as cores, tudo de uma maneira inte-
ligível para qualquer pai ou mãe.

m&m — Você também é membro do conselho 
do Educar para Crescer, iniciativa do Grupo 

Abril que completa três anos neste mês de 
setembro. Como avalia o projeto?
Ioschpe — É uma iniciativa muito impor-
tante porque, que eu saiba, é a primeira e 
única de um grupo de mídia grande foca-
da não só no tema educação, mas na edu-
cação dentro de um sentido “macro”, de 
encará-la como algo capaz de transformar 
a sociedade, fazer o Brasil crescer de fato. 
Eles estão em todo o território nacional, 
defendem a agenda da educação de ma-
neira correta, organizada e persistente.

m&m — Você participaria de uma campanha 
publicitária, emprestando sua imagem a 
uma causa ou mesmo a um produto ou 
serviço?
Ioschpe — Não há problemas em par-
ticipar de propagandas para causas em 
que acredito. Mas para produtos ou ser-
viços, eu não faria, pois geraria conflito 
de interesses com meu papel de colu-
nista. E não acredito que ninguém teria 
o mau senso de procurar alguém sem o 

carisma e sem o “physique du rôle” pa-
ra isso (risos).

m&m — As campanhas publicitárias em 
prol da educação poderiam ser feitas de 
alguma outra forma que as tornassem mais 
assertivas?
Ioschpe — O problema é que elas não 
mostram o quanto a educação brasileira 
é ruim. O problema das campanhas so-
bre o tema Educação é que elas partem 
de uma premissa errada: de que o bra-
sileiro sabe da dimensão do problema 
e está engajado em sua melhoria. Como 
isso é falso, as campanhas não são efeti-
vas. Ninguém se mobiliza para mudar al-
go que acha que está bem. As campanhas 
deveriam começar mostrando a dimen-
são do problema, e explicando que prova-
velmente a escola do seu filho também é 
ruim, pois o sistema todo é falho. Depois 
desse primeiro trabalho é que poderíamos 
ter campanhas exitosas, que estimulem o 
engajamento, a cobrança, a demanda por 
melhorias. Porque se a educação brasi-
leira não melhorar, não daremos o salto 
de desenvolvimento. Mas é uma missão 
impopular, desagradável: você precisa 
convencer alguém de que está satisfeito 
de que deveria estar descontente.

m&m — Apesar do sucesso como colunista, 
existem muitas críticas a seus artigos. 
Quando se faz uma busca com seu nome 
entre aspas no Google, por exemplo, o 
quarto resultado que aparece é um post 
de blog chamado “As falácias de Gustavo 
Ioschpe”. Como você lida com isso?
Ioschpe — Os meus argumentos são base-
ados em literatura empírica. Não são mi-
nha opinião, nem  teorias. São traduções 
de estudos feitos no mundo todo. Existem 
dois tipos de críticas que não me incomo-
dam, por mais mal-educadas que sejam: 
os ataques pessoais, que são sinal de que 
nem há verdadeiro contra-argumento; 
e as afirmações supostamente lógicas, 
mais opinativas, sobre uma constatação 
empírica a que eu chegue. Meus posicio-
namentos não são teóricos nem opiniá-
ticos, são medições da realidade. O fato 
é que a maioria das pessoas desconhece 
a literatura acadêmica sobre educação.

m&m — Como você avalia a educação 
brasileira de hoje?
Ioschpe — Quando comecei a fazer pes-
quisas nessa área, na virada do século, vi 
que haveria problemas de desenvolvimen-
to econômico por causa da falta de capi-
tal humano. Isso hoje é uma realidade no 
Brasil, e vai continuar existindo por pelo 
menos 20 anos, com uma geração inteira 
deixando a escola muito menos preparada 
que as pessoas de países desenvolvidos e 
mesmo de países emergentes. Com isso, 
será difícil o último crescimento alto do 
PIB se repetir. O problema do capital hu-
mano é muito complexo. Há outros, como 
a questão da infraestrutura, mas todos es-
ses outros se resolvem em um prazo mui-
to menor e com esforço muito menor. O 
fundamental, daqui para frente, é parar 
de falar em quantidade (verbas, matrícu-
las etc.) e focar obsessivamente em quali-
dade do ensino. Para isso, precisamos do 
engajamento da população para quebrar 
as resistências corporativas. É uma ques-
tão política, de comunicação, na qual os 
publicitários e comunicadores podem e 
devem ter papel decisivo.
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1475, p. 68, 5 set. 2011.




