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Como melhorar a educação?

Os países ricos emitem mais que a média mundial. Por José Antonio Ocampo e Nicholas Stern

“Não pode haver
retrocesso na
t ra n s i ç ã o
democrática
pedida pelo
povo egípcio”
Da secretária americana de
Estado, Hillary Clinton, ontem, dia
em que a Suprema Corte
Constitucional do Egito dissolveu a
câmara baixa do Parlamento, às
vésperas do 2o turno das eleições.

N a e rc i o
Menezes Filho

O corporativismo é um
dos fatores que mais
atrapalha a busca por
melhores resultados no
Brasil, em várias áreas

E
stá ficando cada vez
mais claro que um dos
principais problemas
que a sociedade brasilei-

ra enfrenta hoje em dia é a péssi-
ma qualidade da educação que é
oferecida na grande maioria de
nossas escolas públicas e priva-
das. Isso tem consequências mui-
to importantes, passando pela
produtividade das nossas em-
presas até a criminalidade que
nos afeta todos os dias. Apesar de
grande parte da sociedade já ter
compreendido que a educação é
mais importante para a nossa
competitividade do que a prote-
ção de setores específicos da nos-
sa economia, há uma dificuldade
muito grande para melhorar a
qualidade da educação. Nossos
avanços, apesar de estarem acon-
tecendo, são muito lentos.

Nesse ritmo, demoraremos dé-
cadas para alcançar o nível edu-
cacional de Shangai na China,
por exemplo. Será que devemos
nos resignar e deixar a educação
ir melhorando lentamente ao

longo dos anos? Ou será que há
mecanismos para aumentar a
qualidade mais rapidamente? O
que mostram as evidências?

As pesquisas realizadas no
Brasil e no exterior mostram que
a gestão do sistema escolar é o
que realmente faz a diferença.
Nesse sentido, pesquisadores es-
tão desenvolvendo novas técni-
cas para medir a qualidade da
gestão nas escolas e encontran-
do resultados bastante interes-
santes. As medidas de gestão
mais importantes têm a ver com
estratégia e planejamento. Me-
de-se, por exemplo, se a escola
acompanha o desenvolvimento
dos alunos nas fases críticas de
aquisição de conhecimento,
com dados de avaliações perió-
dicas, disponíveis para todos os
interessados.

Outra questão importante é se
o desempenho das escolas nos
exames de proficiência está sen-
do monitorado de forma ade-
quada, se é discutido com os pro-
fessores e funcionários e quais
são as consequências dessas dis-
cussões. Um ponto importante
diz respeito aos professores. Co-
mo a escola lida com os professo-
res que não estão fazendo seu
trabalho adequadamente? Por
quanto tempo o desempenho in-
satisfatório é tolerado? É possível
substituir os professores com de-
sempenho persistentemente
abaixo do esperado?

Os primeiros resultados des-
sas pesquisas, realizadas em paí-

ses desenvolvidos, têm mostra-
do que há uma variação muito
grande na qualidade da gestão
nas escolas e que as escolas me-
lhor dirigidas têm notas maiores
nas avaliações de proficiência.
Outra pesquisa mostra que as
escolas charter americanas, que
atendem as minorias, são mais
efetivas em termos de notas
quando acompanham e dão “re -
t o r n o” frequente para os profes-
sores sobre o seu desempenho,
usam dados de avaliações para
guiar todo o processo de instru-
ção, dão mais horas de aula e
tem expectativas altas com rela-
ção aos alunos. Tamanho de
classe, gastos por aluno e quali-
ficação dos professores não pa-
recem influenciar os resultados
dessas escolas. Não há segredo.

Nesse sentido, é muito decep-
cionante que as discussões sobre o
plano nacional da educação te-
nham se focado no aumento de
gastos com educação. Na verdade,
o foco da discussão deveria ser leis
que permitissem maior flexibili-
dade na gestão escolar, em parti-
cular na contratação e demissão de
professores e diretores, que são os
atores centrais, juntamente com

O
s governos da América
Latina têm uma opor-
tunidade histórica pa-
ra garantir o bem-estar

futuro de seus povos nessa reu-
nião no Rio de Janeiro, a Confe-
rência das Nações Unidas sobre
Desenvolvimento Sustentável,
mais conhecida como Rio+20.

Essa conferência buscará um
acordo entre os países ricos e po-
bres sobre como alcançar os três
objetivos de promover o cresci-
mento econômico, superando a
pobreza, aumentar a justiça so-
cial, reduzindo a desigualdade e
proteger o meio ambiente.

Entretanto, houve muitos co-
mentários de que esses três obje-
tivos estão em conflito. Alguns
argumentam inclusive que a pro-
teção do meio ambiente pode ou
deve ser mesmo relegada em fa-
vor dos outros dois objetivos. Es-
sa é uma grande confusão. De fa-
to, os três objetivos se reforçam
mutuamente e não podem ser al-
cançados sem os outros.

Muitas pessoas pobres da
América Latina e do Caribe de-
pendem das florestas e da pesca
para seu sustento. Os pobres são,
além disso, pessoas que estão
mais expostas e vulneráveis aos
riscos da falta de água ou ar pu-
ros e às inundações geradas pelo
manejo inadequado das bacias
fluviais.

O mau uso do meio ambiente
tem ainda custos econômicos
imensos. Um relatório recente da
Comissão Econômica para a
América Latina e o Caribe (Cepal),
do Banco Interamericano de De-
senvolvimento (BID) e do Fundo
Mundial para a Natureza (WWF)
calcula que a mudança climática
gerará custos na região que supe-
ram US$ 100 bilhões por ano em
2050 se a temperatura média au-
mentar dois graus centígrados
acima da média do século XIX.
Um aquecimento global ainda
maior teria efeitos econômicos e
consequências sociais devastado-
ras para a região.

Os países do mundo acorda-
ram na Conferência da ONU so-
bre Mudanças Climáticas, reali-
zada em Cancún, em dezembro
de 2010, que as emissões de gases
de efeito estufa deveriam ser re-
duzidas para evitar um aqueci-
mento global de mais de dois
graus centígrados. Para ter uma
probabilidade razoável de alcan-
çar esse objetivo, tais emissões
devem ser reduzidas de seu nível
atual de 50 bilhões de toneladas

os alunos, do processo educacio-
nal. De nada adianta aumentar os
gastos com educação para aumen-
tar o salário dos professores e com
isso atrair melhores profissionais
para o ensino, se não houver a pos-
sibilidade de substituir os profes-
sores que tem desempenho abaixo
do esperado.

O corporativismo é um dos fa-
tores que mais atrapalha a busca
por melhores resultados no Bra-
sil, não só na educação, mas
também em várias outras áreas.
Por exemplo, os funcionários do
judiciário estão entre os profis-
sionais mais bem pagos no Bra-
sil. Entretanto, a justiça brasilei-
ra é uma das mais morosas do
mundo e os seus funcionários vi-
vem em greve. Se aumentos de
salários resolvessem o proble-
ma, nossa justiça seria uma das
mais eficientes do mundo. O
corporativismo faz com que os
professores na Bahia, por exem-
plo, estejam em greve há mais
de dois meses, período em que
todos os alunos estão sem aulas.
Enquanto as greves de ônibus
são resolvidas em um dia, as da
educação demoram muito tem-
po, pois não afetam diretamente
o dia a dia das pessoas. Como
aprender sem aulas?

Para citar um exemplo casei-
ro, a cidade de Sobral no Ceará
conseguiu em apenas quatro
anos (2005 a 2009) aumentar o
seu Ideb de 4 para 6,6, alcançan-
do a meta estabelecida pelo go-
verno federal para a cidade para

para menos de 35 bilhões em
2030 e muito abaixo dos 20 bi-
lhões em 2050. Isso significa que
as emissões deverão ser reduzi-
das no mundo para não mais de
2 toneladas per capita. A média
atual dessas emissões é algo em
torno de 7 toneladas. As emis-
sões da América Latina são em
torno de 8 por habitante.

Os países ricos são claramente
responsáveis pela maioria cons-
trangedora das emissões históri-
cas e ainda emitem muitas vezes
mais que a média mundial. Por
exemplo, os Estados Unidos emi-
tem em torno de 22,1 toneladas
per capita e a União Europeia 9,4
toneladas. Por isso, esses países de-
vem liderar com seu exemplo, re-
duzindo suas emissões.

Porém, ainda que os países ri-
cos possam eliminar suas emis-
sões em 2030, o resto do mundo
deverá reduzir as suas abaixo de
5 toneladas per capita em 2030 e
2,5 em 2050, para evitar um
aquecimento superior a dois
graus centígrados.

Ainda que esse seja um desafio
imenso, muitos países latino-ame-
ricanos e caribenhos já estão mos-
trando liderança por meio da ela-

boração de planos para adaptar-se
aos efeitos da mudança climática e
reduzir suas novas emissões.

O México aprovou uma nova
lei que cria objetivos ambiciosos
em energias renováveis e o com-
promisso de reduzir suas emis-
sões em 30% para 2030 e 50% pa-
ra 2050, comparando com um
cenário de tendência. A Colôm-
bia adotou um plano de adapta-
ção à mudança climática e estra-
tégias para um desenvolvimento
baixo em carbono e para reduzir
o desflorestamento. Espera-se
que o Brasil continue seus esfor-
ços para reduzir o desfloresta-
mento, que já se refletiram em
uma diminuição do ritmo de re-
dução da cobertura das florestas.
A luta contra o desflorestamento
na região tem importância mun-
dial e precisa ser intensificada.

Também há oportunidades
econômicas significativas asso-
ciadas a um crescimento com
baixo teor de carbono, em espe-
cial a possibilidade de estar à
frente da nova revolução indus-
trial, tecnológica e energética
que já começou. E como é indica-
do no acordo de Cancún, a redu-
ção de gases de efeito estufa deve

ser consistente com a igualdade
social, particularmente em rela-
ção ao acesso equitativo ao de-
senvolvimento sustentável.

A Conferência do Rio de Janei-
ro proporciona uma oportunida-
de para que os países latino-ame-
ricanos e caribenhos demons-
trem sua liderança em relação ao
desenvolvimento sustentável. A
Cúpula da Terra do Rio de 1992
foi um marco histórico na região
em termos de mudanças institu-
cionais para incorporar esses ob-
jetivos. Porém, o mundo não fez
o suficiente para alcançar a visão
de 1992. Esse atraso é destrutivo
e perigoso. A humanidade não
pode desperdiçar essa oportuni-
dade para acelerar seus esforços
comuns nesse campo.

José Antonio Ocampo é professor da
Universidade de Columbia e foi
secretário-geral adjunto das Nações
Unidas para assuntos econômicos e
sociais e ministro da Fazenda da
Colômbia.
Nicholas Stern preside o Instituto
Grantham sobre Mudança Climática e
Meio Ambiente da London School of
Economics and Political Science e foi
economista-chefe do Banco Mundial.

Cartas de
Le i to re s

América Latina e o êxito da Rio+20

Frase do dia

Economia verde
A construção de uma economia
verde inclusiva no país já é o re-
sultado de esforços conjuntos do
governo, setor privado, acade-
mia, e sociedade civil. Ações
equilibradas de todos os partici-
pantes irão gerar os frutos neces-
sários para criarmos um futuro
mais sustentável para as novas
gerações de brasileiros. E impor-
tante tambem lembrar que pre-
cisamos fortalecer nossas insti-
tuições bem como fortalecer in-
vestimentos nas áreas de educa-
ção, saúde, infraestrutura e segu-
rança, pilares da sustentabilida-
de e da economia verde inclusi-
va. Esforços nas áreas de pesqui-
sa, tecnologia e inovação tam-
bem são fundamentais para po-
dermos equacionar questões tec-
nológicas e inovadoras resultan-
tes das oportunidades e desafios
criados por esse novo ponto de
inflexão política, econômica e
social.
Raul Gouvea
ra u l d g @ u n m . e d u

Europa agônica
Percebe-se na evolução das aná-
lises de Martin Wolf, publicadas
pelo Va l o r , a última em 13/6,
A15, sobre o destino do conti-
nente europeu, que a doença
não regride e a União Europeia
permanece por longo tempo na
UTI. O melhor medicamento, re-
correntemente recomendado
pelo articulista e por analistas
nacionais, seria uma união fede-
rativa, com um governo central
forte a suportar os refluxos dos
maremotos. Sem chance, talvez
mais em razão do caleidoscópio
cultural de incompatibilidades
históricas sobre a qual se consti-
tuiu a zona do euro. Nada que
possa se assemelhar aos EUA,
Canadá, Austrália ou Suíça.

O plano B, concebido como
mecanismos de transferências
conjunturais, dos países ricos
aos pobres, segundo possibili-
dades e necessidades, também
se demonstra politicamente in-
viável. Restam os mecanismos
de seguro e de ajuste, sendo este
último o método ideal, por im-
plicar no saneamento das hete-
rogeneidades que dão a confor-
mação labiríntica dessa Europa
que ainda não exerga o cami-
nho da saída. Como visto, tere-
mos um processo longo e sofri-
do até que o velho continente
saia da UTI e vai levar mais tem-
po ainda para que receba alta
médica definitiva.
Amadeu Garrido
amadeugarridoadv@uol.com.br

Aumento dos professores
Os 374 mil professores ativos e
inativos do Estado de São Paulo
terão um aumento em seus ven-
cimentos de 10,2% a partir de ju-
lho, que começará ser pago em
agosto. O atual salário-base de
um professor paulista com jor-
nada de 40 horas, R$ 1.894,12,
passará para R$ 2.088,27, uma
fortuna que muito mal cobrirá o
seu aluguel. Senhor governador,
apesar desse aumento ser supe-
rior ao de quase todas as demais
profissões, é insignificante.
Benone Paiva
b e n o n e 20 0 6 @ b o l . c o m . b r

O mau uso do ambiente
tem ainda custos
econômicos imensos.
Um relatório recente da
Cepal, do BID e do WWF
calcula que a mudança
climática gerará custos
acima de US$ 100 bilhões
por ano em 2050 se
a temperatura
média aumentar
dois graus centígrados

Opinião

Correspondências para
Av. Francisco Matarazzo, 1.500 -
Torre New York - CEP 05001-100 -
Água Branca - SP ou para
cartas@valor.com.br, com nome,
endereço e telefone. Os textos
poderão ser editados.

2021! As notas de matemática
dos alunos da 4a série na prova
Brasil aumentaram 44% nesse
período. Quando perguntado
sobre o que foi feito para melho-
rar tanto em tão pouco tempo, o
secretário de educação local
afirmou que o principal foi o fo-
co nas crianças menores e na al-
fabetização. Foi feito um moni-
toramento das escolas, com ava-
liações constantes sobre o pro-
gresso de todos os alunos.

Além disso, houve responsabili-
zação, ou seja, os professores e di-
retores são diretamente responsá-
veis pelo sucesso ou fracasso dos
alunos. Os profissionais que al-
cançam as metas são premiados.
Os bons resultados aumentaram a
autoestima dos professores, o que
criou um círculo virtuoso. Quan-
do perguntado se houve aumento
dos gastos com educação na cida-
de para atingir esse resultado, o
secretário respondeu: “Dez anos
passados, a gente gasta o mesmo
porcentual com educação e con-
segue avanços significativos”. En-
quanto isso, o relator do PNE pen-
sa em aumentar os gastos com
educação para 10% do PIB, dre-
nando recursos de todas as outras
áreas para satisfazer a demanda
dos professores. Pode?

Naercio Menezes Filho, p rofe s s o r
titular — Cátedra IFB e coordenador do
Centro de Políticas Públicas do Insper, é
professor associado da FEA-USP e
escreve mensalmente às sextas-feiras
n a e rc i o a m f @ i n s p e r. e d u . b r
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 15, 16 e 17 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. A17.




