
As ações para a criação de uma
bolsa de valores e de um plano
para a agricultura, que será im-
plementado entre 2012 e 2016 —
com foco em fomentar ações de
tecnologia, informação, mudan-
ças climáticas e abastecimento
—, são iniciativas que consoli-
dam o Brics (Brasil, Rússia, Ín-
dia, China e África do Sul) como
um bloco, disposto a crescer à
parte dos problemas enfrenta-
dos por Europa e EUA. Mas o en-
tusiasmo não vai além da esfera
econômica, pois um elo frágil
ameaça o crescimento dos paí-
ses do bloco: a baixa qualidade
da educação.

Com exceção de algumas
ilhas de excelência no ensino
na China, como Xangai e Hong
Kong, os países amargam pro-
blemas similares no financia-
mento, equidade e capacitação
dos estudantes. “Os países em
desenvolvimento ainda traba-
lham com paradigmas tradicio-
nais de educação, com ênfase
em rotina, para o desenvolvi-
mento de algumas habilidades
técnicas. Estudantes seguem o
professor, como o trabalhador
comum segue o chefe”, explica
Ying Cheong Cheng, vice-presi-
dente de desenvolvimento e
pesquisa do Instituto de Educa-
ção de Hong Kong. Na prática,
esse sistema montado para dar
suporte ao crescimento, não
consegue atender às demandas
econômicas e sociais.

“Nenhuma economia é forte
para sempre. As respostas de
hoje são passageiras e com a
educação funciona da mesma
forma. Nenhum país tem uma
resposta pronta para os proble-
mas do ensino. Eles têm de ser
constantemente repensados”,
diz Georges Haddad, diretor de
pesquisa da Unesco Paris. “E
quando a educação melhorar,
temos de ser mais cuidadosos,
porque os desafios aumentam.”
E prova disso é a realidade atual
do Brasil, que vem melhorando
suas notas no Programa Interna-
cional de Avaliação de Alunos
(Pisa), da Organização para a
Cooperação e Desenvolvimen-
to Econômico (OCDE).

O país, por exemplo, foi o se-
gundo maior em crescimento na
nota média de matemática. De
2003 a 2006, a diferença foi de
30 pontos, de 356 para 386, só
perdendo para o México, que su-
biu 33 pontos. E apesar disso, ain-
da está muito aquém no ranking
mundial, com a 53ª posição. E
muito abaixo da média dos paí-
ses da OCDE, com pontuação de
499 na última avaliação, há dois
anos. A melhoria vem da evolu-
ção de programas sociais, como
o Bolsa Família, considerado pe-
lo Banco Mundial como uma das
melhores ferramentas de educa-
ção atuais, por estimular a fre-
quência das crianças na escola.

O reflexo dessas melhorias re-
flete no interesse social em rela-
ção a maior cobrança do gover-
no — a nova crise do Exame Na-
cional do Ensino Médio (Enem)
é um exemplo, assim como a
pressão social para que se invis-
ta 10% do Produto Interno Bru-
to em Educação, que hoje se dis-
cute no Congresso por causa do
Plano Nacional de Educação.

De volta ao básico
No Brasil, o termo “back to ba-
sics” ficou conhecido como a es-
tratégia favorita da consultoria
Galeazzi & Associados em pro-
cessos de choque de gestão em
empresas, com ações simples

como redefinição do posiciona-
mento de mercado, corte de cus-
tos e adoção de práticas de go-
vernança corporativa.

Mas a ideia de “voltar ao bási-
co”, agora, também vale para a
educação. Ao menos na África
do Sul. Lá, a insatisfação social
com os rumos do ensino edita
movimentos conservadores.
“Estamos voltando ao básico na
sala de aula, sem grandes inven-
ções”, explica Paul Colditz, dire-
tor executivo da Federação “of
Governing Bodies of South Afri-
can Schools (Fedsas)”.

Colditz explica que o modelo
de educação que foi importado
na década de 1990 para o país
nunca foi de fato apropriado.
“A ideia moderna é que os pro-
fessores devem ser facilitado-
res e que os alunos aprendam
com suas próprias experiên-
cias. Mas no “back to basic”
não tem isso. O professor deve
ensinar o aluno a ler, escrever,
fazer contas. E a função do estu-
dante é aprender nesse proces-
so”, ressalta. De acordo com
ele, o modelo construtivista de
ensino não serve para todos os
sistemas. “Não recusamos ofi-
cialmente esse sistema, mas é
uma tendência, como o que foi
feito na Austrália e Nova Zelân-
dia.” ■ *A jornalista viajou a convite

da Fundação Qatar.

Regiane de Oliveira, de Doha*
roliveira@brasileconomico.com.br
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Modelo
russo está em
decadência

Educação é o elo frágil
dos países do Brics
Apesar dos avanços econômicos, o modelo de ensino e os investimentos nesta área nas
nações do bloco deixam a desejar quando comparados com os de membros do G8

A Rússia, cujo modelo atual de
desenvolvimento a afastou do
G8 — grupo dos países mais ri-
cos do mundo — e a posicionou
como membro do Brics, sofre os
mesmos males que seus parcei-
ros de bloco. “A educação é o elo
frágil da Rússia, especialmente
no ensino de ciências”, conta
Alexander Karpov, presidente
da Russian Youth Engineering
Society. Ele diz que o desenvolvi-
mento da educação é baseado
em programas de 2 ou 3 anos,
não integrados. “As metas não
mudam, pois não nos esforça-
mos para cumpri-las.”

Karpov critica o modelo de tra-
balhar a educação como serviço.
“Na Rússia, é o orçamento que se-
gue o estudante, que pode, na
teoria, escolher onde quer estu-
dar. O problema é que os mais ri-
cos têm chance de tentar as me-
lhores escolas. O resultado é
uma exploração social: os mais
pobres pagando o estudo dos
mais ricos.” Karpov defende a in-
dividualização do ensino como
chave para o sucesso do sistema
educacional nos Brics. ■ R.O.

“Países em desenvolvimento
trabalham com paradigmas
tradicionais de educação,
com ênfase em rotina, para
o desenvolvimento de
algumas habilidades técnicas”

Ying Cheong
Cheng
Vice-presidente
de pesquisa e
desenvolvimento
do Instituto de
Educação de
Hong Kong
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INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO

Comparação dos gastos, em % do PIB

PAÍS

 ESTADOS UNIDOS 

 CANADÁ 

 REINO UNIDO 

 FRANÇA 

 ALEMANHA 

 ITÁLIA 

 JAPÃO 

 RÚSSIA* 

 ÁFRICA DO SUL 

 BRASIL 

 CHINA 

 ÍNDIA 

 14,7 

 1,3 

 2,2 

 2,1 

 2,9 

 1,8 

 4,3 

 2,2 

 0,5 

 2,2 

 10,1 

 4,1 

 313,23 

 34,03 

 62,70 

 65,31 

 81,47 

 61,02 

 126,48 

 138,74 

 49,00 

 192,00 

 1.336,72 

 1.189,17 

 5,5 

 4,9 

 5,5 

 5,6 

 4,5 

 4,3 

 3,5 

 3,9 

 5,4 

 5,1 

 3,6 

 3,1 

 806,3 

 65,2 

 119,5 

 120,1 

 132,3 

 76,3 

 150,9 

 86,7 

 28,3 

 110,3 

 363,2 

 125,9 

 2.574,1 

 1.915,0 

 1.906,2 

 1.839,2 

 1.623,9 

 1.250,2 

 1.192,7 

 624,9 

 577,4 

 574,7 

 271,7 

 105,8 

PIB**,
EM US$ TRILHÕES

POPULAÇÃO,
EM MILHÕES DE HABITANTES

GASTOS COM EDUCAÇÃO

EM % DO PIB TOTAL, US$ BILHÕES PER CAPITA, EM US$

NO G8

NOS BRICS... 

Fonte: CIA    *Rússia é integrante do G8 e do Brics    **Medido pela paridade do poder de compra  
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LANTERNINHA DO BRICS

Resultados comparados do Pisa, em pontos

RANKING (GERAL) LEITURA MATEMÁTICA CIÊNCIAS

1º

4º

28º

43º

53º

XANGAI (CHINA)

HONG KONG (CHINA)

MACAU (CHINA)

RÚSSIA

BRASIL

ÍNDIA*

ÁFRICA DO SUL**

556

533

487

459

412

—

—

600

555

525

468

386

—

—

575

549

511

478

405

—

—

Fonte: OCDE    *A Índia entrou como voluntária em 2010 e, a partir deste ano, serão avaliados 
dois estados: Tamil Nadu, no Sul, e Himachal Pradesh, no Norte    **Não participa do Pisa

A ex-colônia inglesa, hoje uma
das regiões administrativas es-
peciais da China, tem alcança-
do resultados expressivos nos
exames internacionais, como o
quarto lugar no Programa Inter-
nacional de Avaliação de Estu-
dantes 2009 (Pisa). Mas o suces-
so pouco significa para os educa-
dores. “Estamos em constante
reforma. Sabemos que hoje fun-
ciona, amanhã pode não valer
mais”, contou Ying Cheong
Cheng, vice-presidente de de-
senvolvimento e pesquisa do
Instituto de Educação de Hong
Kong. “O países se esforçam pa-
ra melhorar a qualidade da edu-
cação e têm problemas simila-
res, especialmente no que diz
respeito à diferença entre mu-
danças no padrão econômico e
no sistema educacional”, diz.

Para ele, as nações do Brics
trabalham com paradigmas tra-
dicionais de educação, com ên-
fase em rotina, para o desenvol-
vimento de algumas habilida-
des técnicas.Trata-se de um sis-

tema criado para apoiar o desen-
volvimento econômico.

Mas o que fazer quando o sis-
tema econômico muda? “Se o
país quiser uma economia criati-
va e competitiva, não adianta
trabalhar com a educação tradi-
cional”, diz Cheng, lembrando
que a base da economia, hoje, é
a criatividade. “Se o professor
não for criativo, o aluno não vai
ser.” O currículo tem de refletir
a nova realidade, focando não

mais em conteúdos de massa, e
sim, em processos de aprendiza-
gem voltados à criação e refle-
xão — um dos diferenciais do
sistema de Hong Kong. “Muitos
perguntam: se vocês estão indo
bem não precisam mudar, cer-
to? Errado. Temos vários desa-
fios. Temos que evoluir e prepa-
rar os estudantes para essa nova
realidade”, conta. “E não pode-
mos ser pacientes, a sociedade
tem de ter pressa.” ■ R.O.

A questão do financiamento da
educação é um problema de to-
dos os países — mesmo da Chi-
na, que tem um governo comu-
nista. Segundo Rong Wong, dire-
tora do Instituto chinês de pes-
quisa em financiamento em edu-
cação, o gigante asiático prevê
aumentar de 3,6% para 4% do
PIB os recursos destinados à edu-
cação em 2012. “Sabemos que,
comparativamente a outros paí-
ses, ainda é pouco. O desafio é sa-
ber quem vai pagar a conta; co-
mo distribuir esse dinheiro e co-
mo gerenciá-lo”, afirma.

A China trabalha atualmente
com um plano de educação de
dez anos, em vigor até 2020,
que tem como base reformar o
sistema, fortalecendo a educa-
ção básica. Paralelamente, o
país conta com dois planos de
desenvolvimento para a Ciên-
cias e Tecnologia, ambos de cin-
co anos, e em vigor até 2016.
Trata-se de ações separadas pa-
ra o desenvolvimento de pesqui-
sas, e também para investimen-
tos na indústria de manufatura
— setores que dependem de
mão de obra qualificada, que o
país busca neste momento.

“A sociedade e o governo chi-
nês reconhecem que têm dispa-
ridades muito grandes entre o
ensino regional e o das grandes
cidades”, afirma Wong. Apesar
de as escola serem praticamen-
te todas públicas, as melhores
estão localizadas nos grandes
centros urbanos, e acabam fa-
zendo provas para aceitar no-
vos alunos. O desafio do gover-
no é desenvolver um mercado
de escolas particulares de quali-
dade, que possa absorver os es-
tudantes que têm condições de
pagar, deixando as boas escolas
públicas para os estudantes das
classes mais pobres. “Estamos
tentando alcançar um equilí-
brio, mas não é fácil.”

Índia
As disparidades regionais tam-
bém são um dos grandes proble-
mas da Índia, país que em 2025
deve passar a China em número
de habitantes. “A Índia está
crescendo muito na indústria
de software e todos querem se
dedicar a essa área. Mas na edu-

cação temos dois sistemas: 90%
dos alunos estudam em peque-
nas vilas, sem estrutura, sem
professores capacitados”, diz
Anand Kumar, professor de ma-
temática e fundador do projeto
de educação Super 30, Escola
de Matemática Ramanujan. “A
qualidade do sistema que você
frequenta depende do dinheiro
que você tem”, ressalta.

Uma novidade positiva é o au-
mento do interesse das famílias
na melhoria da educação. “An-
tes as pessoas pediam emprego
ao governo. Hoje, pede-se edu-
cação”, comemora Kumar, que
considera a falta de professores
capacitados o maior desafio do
país. “Temos um plano de lon-
go prazo, até 2020, que contem-
pla essas questões, mas por en-
quanto, nada mudou”, afirma.
“O que por enquanto ajuda a ab-
sorver o crescimento indiano é
a tradição do autodidatismo dos
estudantes.”

Para ele, assim como outros
países do Brics, a Índia pisa em
terreno arenoso. “Tudo vai bem,
por enquanto. Mas se não formar-
mos professores, e só engenhei-
ros, a situação não será a mesma
no futuro. Está na hora desses
países sentarem juntos e traça-
rem uma estratégia, já que há tan-
tas questões similares.” ■ R.O.

Estratégia bem sucedida de
Hong Kong é bom exemplo

Noah Seelam/AFP

Ampliar os
investimentos
é desafio geral

Número de alunos na graduação cresce 7%

A ex-colônia inglesa — hoje uma
área administrativa da China —
ocupa o quarto lugar no Pisa

Disparidades regionais, como
no Brasil, são problemas também
em países como China e Índia

Valter Campanato/ABr

A China trabalha
atualmente com um
plano de educação
de dez anos, em vigor
até 2020, que tem
como base reformar o
sistema, fortalecendo
a educação básica

O número de matrículas na graduação cresceu 7,1% de 2009 para
o ano passado. Segundo o Censo da Educação Superior de 2010, do
Ministério da Educação, 6,379 milhões de estudantes se matricularam
em 29,5 mil cursos de 2.377 instituições de ensino superior no ano
passado. Os cursos à distância representaram 15% do total. O ministro
Fernando Haddad (Educação) disse que essa modalidade só não
cresceu mais porque o governo está dando ênfase à qualidade. ABr
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 8 nov. 2011, Primeiro Caderno, p. 8-9.
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