
Jornal Valor --- Página 13 da edição "08/08/2012 1a CAD A" ---- Impressa por rcalheiros às 07/08/2012@20:41:47

Quarta-feira, 8 de agosto de 2012 | Valor | A13

Enxerto

Jornal Valor Econômico - CAD A - BRASIL - 8/8/2012 (20:41) - Página 13- Cor: BLACKCYANMAGENTAYELLOW

Depois da euforia (IV): educação

Mal-estar tem a ver com o que percebemos como uma troca desigual. Por Raghuram Rajan

“A indústria
paulista é mais
orgânica, o que
indica que essa
retomada não é
apenas em
alguns setores”.
Julio de Almeida, do Iedi, sobre a
pesquisa do IBGE que mostra que a
produção industrial avançou em
sete dos 14 locais pesquisados

Fabio Giambiagi

País prioriza o ensino
direcionado à formação
do cidadão, ao invés de
ensinar matemática
e português

E
ste é o quarto artigo
acerca do meu livro com
Armando Castelar
(“Além da euforia”, Ed.

Campus) referente aos proble-
mas da nossa realidade e que se-
rão um obstáculo para a conti-
nuidade do crescimento. Depois
de um primeiro texto geral, os ar-
tigos posteriores trataram da
nossa baixa produtividade e da
poupança doméstica e hoje ire-
mos abordar o tema da educa-
ção. O desenvolvimento susten-
tável, para além da “etapa fácil”
da ocupação de capacidade ocio-
sa e da redução da taxa de desem-
prego, se constrói sobre alicerces
que, no Brasil, deixam a desejar -
realidade essa que, se não for
modificada, irá conspirar contra
nosso êxito no longo prazo.

O capítulo sobre educação foi
escrito por Marcio Gold Firmo,
cujas informações acerca do te-
ma são aqui sintetizadas. A tabe-

la é um bom indicador para me-
dir nosso atraso relativo. É verda-
de que entre 2000 e 2010 o nú-
mero de anos médios de escolari-
dade da População Economica-
mente Ativa (PEA) no Brasil au-
mentou 1,1 ano. Ocorre que:

i) na década anterior, tinha au-
mentado 1,9 anos;

ii) na primeira década deste sé-
culo, a escolaridade média se ele-
vou também 1,1 ano nos países
selecionados da periferia euro-
peia e nos “tigres” asiáticos e em
0,9 anos nos maiores países da
América Latina exceto Brasil; e

iii) no conjunto de países da
tabela, em 2010 o Brasil fica
muito atrás em qualquer com-
paração feita.

Estamos mal na foto – e o filme
não chega a ser animador. O Brasil
evoluiu, mas o resto do mundo
também. Consequentemente, nos-
so atraso relativo permanece. Uma
realidade similar se observa em di-
versos indicadores. Na nota de ma-
temática do Programme for Inter-
national Student Assessment (Pi-
sa), hoje o melhor “t e r m ô m e t r o”
comparativo da qualidade da edu-
cação em diversos países, mesmo
considerando o avanço recente, fi-
camos atrás não apenas dos países
desenvolvidos, mas também de
países como Argentina, México,
Chile, Uruguai e também atrás de
Rússia, Sérvia, Turquia e Cazaquis-
tão. No mesmo PISA, em 2009, o

percentual de alunos com desem-
penho abaixo do adequado em
matemática foi de 8% na Coreia do
Sul, 22% na média dos países da
OCDE, 23% nos EUA, 30% na Gré-
cia, 42% na Turquia e constrange-
dores 69% no Brasil. Nos exames
do Sistema Nacional de Avaliação
da Educação Básica (SAEB), o per-
centual de alunos com desempe-
nho em Matemática considerado
adequado à sua série já é baixo no
5o ano do Ensino Fundamental
(apenas 33%) e cai ainda mais, para
apenas 15%, no 9o ano e para 11%
no 3o ano do Ensino Médio.

Alguém poderia alegar que o
problema é de escassez de verbas.
Essa é uma questão controversa,
mas objetivamente: a) o gasto em
educação no Brasil passou de
3,9% para 5% do PIB entre os anos
de 2000 e 2010; e b) neste último
ano, o gasto em educação no Bra-
sil como fração do PIB, pelos da-
dos da OCDE, era maior do que

nos EUA e do que a média da OC-
DE, além de ser também superior
ao de Polônia, Holanda, Canadá,
Espanha, Coréia do Sul, Alema-
nha, Austrália, Chile e Japão.

Parte do nosso atraso vem de
longa data e resulta da opção que
as elites dirigentes fizeram há dé-
cadas ao adotar um modelo forte-
mente concentrador de renda e
com escassas preocupações com a
melhora de oportunidades para os
filhos das famílias mais humildes,
através da priorização da educa-
ção. A Coreia do Sul fez exatamen-
te o contrário a partir dos anos 50,
com resultados espetaculares.

E
m recente e interessante
livro, “What Money
Can’t Buy: The Moral Li-
mits of the Market” (o

que o dinheiro não pode com-
prar: os limites morais do merca-
do), Michael Sandel, filósofo em
Harvard cita a gama de coisas
que o dinheiro pode comprar
nas sociedades modernas e tenta
delicadamente atiçar nossa in-
dignação diante do crescente
predomínio do mercado. Terá ele
razão em dizer que deveríamos
ficar alarmados?

Embora Sandel se preocupe
com a natureza corrupta de al-
gumas transações monetizadas
(será que as crianças desenvol-
vem um amor da leitura se fo-
rem subornadas para que leiam
livros?), ele também se diz preo-
cupado com o acesso desigual
ao dinheiro, que torna inter-
câmbios monetários desiguais.
Mais amplamente, ele crê que a
expansão do intercâmbio mone-
tário anônimo corrói a coesão
social e defende a redução do
papel do dinheiro na sociedade.

As preocupações de Sandel não
são inteiramente novas, mas seus
exemplos merecem reflexão. Nos
EUA, algumas empresas pagam
desempregados para que fiquem
em filas para conseguir ingressos
gratuitos para audiências públi-
cas no Congresso. Elas, então, ven-
dem os ingressos para lobistas e
advogados de companhias com
interesses nas audiências, mas de-
masiado ocupadas para esperar
nas filas. Sem dúvida, as audiên-
cias públicas são elemento impor-
tante da democracia participativa.
Todos os cidadãos devem ter igual
acesso. Então vender acesso pare-
ce uma perversão dos princípios
democráticos.

O problema fundamental, po-
rém, é de escassez. Nós não pode-
mos acomodar numa sala todos
que possam ter interesse em uma
audiência particularmente im-
portante. Por isso, temos de “ven -
der ” entradas. Na disputa de lu-
gares, podemos permitir que as
pessoas usem seu tempo na fila
para disputar lugares ou pode-
mos permitir que as pessoas
usem seu dinheiro participando
de leilões. O primeiro (sistema)
parece mais justo, porque todos
os cidadãos aparentemente co-
meçam em igualdade de condi-
ções. Mas terá uma mãe solteira
que trabalhe numa função exi-
gente e três filhos pequenos
igual tempo livre que um estu-
dante em férias de verão? E seria
a sociedade beneficiada se ela,
conselheira jurídica de uma

Parte do problema, porém, de-
riva de escolhas recentes, como
aquelas associadas a certo tipo de
ensino voltado para a formação
do cidadão, em oposição à priori-
zação do aprendizado de mate-
mática e português. Sem uma ba-
se forte nessas disciplinas, é im-
possível esperar que o aluno te-
nha um bom desempenho nas
demais. Cabe destacar, como um
bom sinal, o empenho do setor
privado e da academia em favor
do avanço da avaliação da eficá-
cia de diferentes tipos de inter-
venções educacionais, a despeito
da resistência de parte do setor de
educação pública. É imperativo
que os governos assumam o pa-
pel de multiplicadores das expe-
riências inovadoras de sucesso.

Na educação, o Brasil tem hoje
uma atitude oposta à que assume
no futebol, no qual o segundo lu-
gar é visto como uma derrota.
Comparativamente, a autocongra-
tulação em relação aos resultados
educacionais de nossas crianças e
jovens é de uma complacência
inadmissível. Aspirar a um cresci-
mento sustentável de 5% ao ano,
desse jeito, é apenas um sonho.

Fabio Giambiagi , economista,
coorganizador do livro “Ec o n o m i a
Brasileira Contemporânea: 1945/2010”
(Editora Campus), escreve mensalmente
às quartas-feiras. E-mail:
fg i a m b i a @ te r ra . c o m . b r.

grande empresa, passasse boa
parte de seu tempo na fila?

Dizer se é melhor alocar entradas
em troca de tempo ou de dinheiro,
portanto, depende do que espera-
mos alcançar. Se queremos melho-
rar a eficiência produtiva da socieda-
de, a disposição das pessoas de pa-
gar com dinheiro representa um in-
dicador razoável de quanto ganha-
rão se tiverem acesso a audiências. O
leilão de lugares em troca de dinhei-
ro faz sentido — um advogado con-
tribui mais para a sociedade me-
diante a preparação de argumentos
do que ficando numa fila.

Mas, se for importante que cida-
dãos jovens e impressionáveis ve-
jam como funciona sua democra-
cia, e que construamos solidarie-
dade social fazendo com que exe-
cutivos fiquem em filas junto com
adolescentes desempregados, faz
sentido obrigar as pessoas a dispu-
tar os assentos usando seu tempo e
tornar as entradas intransferíveis.
Mas se considerarmos que os dois
objetivos — eficiência e solidarie-
dade — devam desempenhar al-
gum papel, talvez devêssemos fa-
zer vista grossa à contratação de
desempregados para ficarem na fi-
la, em vez de advogados atarefa-
dos, desde que não monopolizem
todos os lugares.

E quanto à venda de órgãos hu-
manos, outro exemplo com que
Sandel se preocupa? Algo parece

errado quando um pulmão ou
um rim é vendido em troca de di-
nheiro. Apesar disso, nós come-
moramos a bondade de um estra-
nho que doa um rim para uma
criança. Portanto, claramente,
não é a transferência do órgão
que nos deixa indignados — não
acreditamos que o doador esteja
mal informado sobre o valor de
um rim ou esteja sendo engana-
do para que dele se separe. Tam-
bém, creio, não temos reparos aos
escrúpulos da pessoa que vende o
órgão — afinal, ela está se alie-
nando de forma irreversível de al-
go que lhe é precioso por um pre-
ço que poucos de nós aceitariam.

Creio que parte de nosso des-
conforto tem a ver com as cir-
cunstâncias em que a transação
ocorre. Em que tipo de sociedade
vivemos, se as pessoas têm de ven-
der seus órgãos para sobreviver?

Mas, embora a proibição de ven-
da de órgãos possa nos fazer sentir
melhor, será que isso realmente be-
neficia mais a sociedade? Possivel-
mente, se fizer a sociedade trabalhar
para garantir que as pessoas nunca
sejam colocadas em circunstâncias
que as façam contemplar essa possi-
bilidade. E provavelmente não, se
permitir que a sociedade ignore o
problema fundamental, seja levan-
do esse comércio para um mercado
negro ou forçando essas pessoas a
recorrer a remédios piores.

Então, de novo, parte de nosso
mal-estar provavelmente tem a ver
com o que percebemos como uma
troca desigual. O vendedor está ce-
dendo parte de seu corpo numa
transação irreversível. O compra-
dor está dando apenas dinheiro —
talvez ganho num golpe de sorte
em negócios com ações ou num
emprego superbem remunerado.
Se esse dinheiro tivesse sido ganho
com a venda de parte de um pul-
mão ou representasse uma pou-
pança dolorosamente acumulada
durante anos de trabalho árduo,
poderíamos considerar a troca
mais igualitária.

Claro, a virtude central do di-
nheiro é, justamente, seu anoni-
mato. Nada preciso saber sobre a
nota de dólar que recebo, para po-
der usá-la. Mas, uma vez que o ano-
nimato do dinheiro obscurece sua
proveniência, ele pode ser social-
mente menos aceitável como meio
de pagamento por alguns objetos.

Nos dois exemplos — entradas
para o Congresso e vendas de ór-
gãos — Sandel sugere reduzir o
papel do dinheiro. Mas o dinhei-
ro tem muitas virtudes no senti-
do de facilitar transações — daí
seu uso onipresente. Assim, tal-
vez a mensagem mais importan-
te é que a tolerância da sociedade
à monetização é proporcional à
legitimidade atribuída à distri-
buição do dinheiro.

Quanto mais gente acreditar
que são as pessoas mais trabalha-
doras as que têm dinheiro, mais fi-
carão dispostas a tolerar as transa-
ções com dinheiro (embora algu-
mas transações permaneçam ta-
bu). Mas se as pessoas acreditam
que os endinheirados são princi-
palmente as pessoas bem conecta-
das ou vigaristas, sua tolerância a
transações monetárias diminui.

Em vez de focar a proibição de
transações monetárias, talvez uma
lição mais importante transmitida
nos exemplos de Sandel é que de-
veríamos trabalhar continuamen-
te para melhorar a legitimidade
percebida da distribuição de di-
nheiro. (Tradução de Sergio Blum).

Raghuram Rajan ex- economista chefe
do FMI, é professor de finanças na Booth
School of Business, da Universidade de
Chicago e autor de Fault Lines: How
Hidden Fractures Still Threaten the
World Economy (linhas de fraturas: como
falhas ocultas ainda ameaçam a
economia mundial. Copyright: Project
Syndicate, 2012.
www. p ro j e c t - sy n d i c ate . o rg

O colunista Martin Wolf, que escreve
neste espaço às quartas-feiras, está
de férias e retorna em setembro.

Cartas de
Le i to re s

O que o dinheiro pode comprar

Frase do dia

Efeitos do julgamento
Independentemente do resulta-
do do julgamento do mensalão,
um fato emerge da atual apura-
ção desses maus feitos em nossa
gestão pública. Falo da conscien-
tização entre nós da urgente ne-
cessidade de uma profunda Re-
forma Política, a mãe de todas as
reformas. Sem ela não evitare-
mos os futuros desvios de con-
duta acontecidos e, principal-
mente , não teremos condições
de ter uma máquina pública que
preste serviços eficientes para a
população, que é a nossa grande
tragédia nos dias que correm.
José Nobre de Almeida
josedalmeida@globo.com

Dia dos pais
Na ansiedade de comprar um
bom presente para agradar o
pai, avô ou o sogro, muitas pes-
soas acabam se esquecendo de
ver se a despesa com esse presen-
te cabe no orçamento. No impul-
so de agradar essas pessoas, mui-
tas vezes a gente acaba gastando
muito mais do que pretendia. E é
aí que está o problema. Quem
ganha o presente fica muito fe-
liz, e quem dá arruma uma enor-
me dor de cabeça.

Nos jornais lemos com fre-
quência economistas falando so-
bre o endividamento recente da
classe média. Uma grande parte
desse endividamento, eu acredi-
to, é por causa dos gerentes de
bancos que, não explicaram di-
reitinho o custo do dinheiro que
estava sendo tomado empresta-
do. Ele acha que o consumidor
sabe as regras e o cliente fica com
vergonha de mostrar que as ig-
nora e aí está criada uma dívida
que vai tirar o sono desse cida-
dão. Por isso, comprar por im-
pulso é um problema. Por mais
que amemos pais, avós ou so-
gros, é melhor usar de parcimô-
nia quando o assunto é dívida.
Anna Maria C. Martins
annacmartins @gmail.com

F E M - C UT
A Federação dos Sindicatos Me-
talúrgicos da Central Única dos
Trabalhadores (FEM-CUT/SP) —
entidade que tem 14 sindicatos
metalúrgicos filiados que repre-
sentam 250 mil trabalhadores
no Estado — vem, por meio des-
ta, esclarecer uma informação
divulgada na matéria “Nas mon-
tadoras do ABC, acordo de 2011
garante ganho real este ano” vei -
culada na edição de ontem. Não
procede a informação que “a
proposta de ganho real” já foi
entregue aos demais grupos pa-
tronais (...) A FEM-CUT/SP desta-
ca ainda que não divulga nas
suas pautas o índice de ganho
real. Esse valor é discutido e con-
quistado na mesa de negociação
com cada setor patronal.
Valmir Marques (Biro Biro)
presidente da Federação dos Sindicatos
Metalúrgicos da CUT/SP

Nota da Redação: A referida
reportagem tratou exclusiva-
mente dos acordos negociados
no âmbito do Sindicato dos Me-
talúrgicos do ABC e a informa-
ção de que o ganho real pedido
foi de 2,39% foi passada à repor-
tagem pelo respectivo sindicato.

Em vez de focar a
proibição de transações
monetárias, talvez uma
lição mais importante
transmitida nos
exemplos de Sandel é
que deveríamos
t ra ba l h a r
continuamente para
melhorar a legitimidade
percebida da
distribuição de dinheiro

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.

Escolaridade 
População Economicamente Ativa (PEA) - número de anos

Fonte: Barro. R. e Lee, J.; “A new data set of educational attainment in the world: 1950-2010”; NBER Working Paper, no. 15902.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 8 ago. 2012, Primeiro Caderno, p. A13.




