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1.Como você avalia o
aumento dos gastos
com educação?
Crescer é bom, mas é

preciso ponderar que o Brasil
gastava muito pouco, então ha-
via mesmo muita margem para
crescer. O que mais merece
atenção é outro fator: a qualida-
de não cresceu no mesma pro-
porção dos gastos. E isso não
significa que investir é desne-
cessário, mas sim que estamos
gastando errado. Ter mais re-
cursos em um sistema inefi-
ciente não funciona.

2.Por que nosso sistema
é ineficiente?
Porque nós erramos
ao não pontuar o que

precisa, de fato, ser mudado.
Se quisermos melhorar, preci-
samos ter um currículo nacio-
nal, aumentar a oferta de esco-
la em tempo integral, estabele-
cer um regime de colaboração
que funcione bem, investir na
formação de professores, em
aplicação de avaliações que fa-
çam sentido e consigam medir,
de fato, a aprendizagem dos
estudantes.

3.O estudo mostra que o
Brasil reduziu os gas-
tos no ensino superior.
Qual sua avaliação?

Acho que precisamos melhorar
a educação básica sem abrir
mão da superior. Um País com
o sexto maior PIB não pode
retroceder. Isso teria implica-
ções no potencial de inovação,
na competitividade e no merca-
do de trabalho. E se o acesso
for no mercado bilionário de
instituições privadas com quali-
dade ruim, continuaremos lan-
terninhas no ensino superior.

Relatório cita
falta de vagas
em creches

PARIS

Em países emergentes muito po-
pulosos, como o Brasil, os gover-
nos são, com frequência, con-
frontados a uma escolha difícil:
aumentar o número de professo-

res por aluno e investir na redu-
ção do tamanho das turmas, ou
qualificar os mestres e melhorar
seus salários. Para Andreas Sch-
leicher, especialista da OCDE, a
melhor estratégia é dirigir a ver-
ba para os professores. Mas o
Brasil faz o contrário.

As constatações de Schleicher
foram feitas com base em estatís-
ticas, mas não constam do relató-
rio publicado ontem, em Paris.
Para o pesquisador, o Brasil está
no caminho certo ao aumentar o
investimento no ensino, aproxi-

mando-se da média dos países
mais desenvolvidos, mas ainda
precisa fazer escolhas na hora de
aplicar verbas públicas. E, nessa
hora, é preciso apostar na quali-
dade do corpo docente.

“Quando há poucos recursos,
ou se investe em pequenas tur-
mas ou em professores – e os re-
sultados são melhores quando a
opção é em investir no docente”,
disse Schleicher ao Estado.

O especialista faz questão de
elogiar o esforço de sucessivos
governos, mas reitera que, após
massificar o acesso à escola, o de-
safio é aprimorá-la. “Dobrar a
proporção de pessoas que atingi-
ram o nível de educação funda-
mental é um número impressio-
nante.” / A.N.

‘Partimos de um patamar muito baixo’, diz ministro
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Para autor, País deve dar
mais salário a docentes

Leia. Bebê que nasceu 'com metade
do coração' fará transplante
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3 PERGUNTAS PARA...

Melhora. Brasil é apontado pelo autor do relatório da OCDE como a nação ‘mais dinâmica do mundo’ entre 2000 e 2009

O relatório da OCDE reflete a fal-
ta de vagas em creches e em esco-
las de educação infantil, proble-
ma comum nas grandes cidades.
Segundo o estudo, apesar de o
Brasil ter aumentado as taxas de
escolarização nessa fase, as ta-
xas de atendimento são bem me-
nores que as registradas na mé-
dia dos países considerados.

Se forem consideradas as
crianças de 3 anos de idade, por
exemplo, o porcentual delas que
estão matriculadas em creches

subiu de 21% em 2005 para 32%
em 2010, um número bem abai-
xo da média dos países da
OCDE, que é de 66%.

O mesmo se repete na observa-
ção da garantia de escolarização
para as crianças de 4 anos. Ape-
sar de o Brasil ter aumentado de
36% para 55% o porcentual de
atendimento, o índice é bem me-
nor que os 81% da OCDE.

“Na comparação com os ou-
tros países, o Brasil é um dos que
têm maior disparidade entre os
investimentos no ensino supe-
rior em relação à educação infan-
til”, explica Eduardo Queiroz,
presidente da Fundação Maria
Cecília Souto Vidigal. “Ao fazer
isso, o País ignora que o investi-
mento na primeira infância é o

melhor que se poderia fazer.”
Queiroz cita um estudo do eco-

nomista James Heckman e do
professor Flávio Cunha que mos-
tra que 93% da diferença de de-
senvolvimento cognitivo aos 13
anos de idade já está presente
aos 5. Eles mostraram que inter-
venções educacionais feitas du-
rante a primeira infância com
crianças de baixa renda possuem
taxa de retorno bem superiores a
investimentos feitos em idades
posteriores. Trata-se de uma das
metas do Plano Nacional de Edu-
cação, que prevê universalizar,
até 2016, o atendimento da popu-
lação de 4 e 5 anos, e ampliar, até
2020, a oferta de educação infan-
til para atender a 50% da popula-
ção de até 3 anos. / O.B.

Brasil investe mais em educação, mas
gasto por aluno ainda é baixo, diz OCDE

Priscila Cruz, diretora executiva da ONG Todos pela Educação
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Para o ministro da Educação,
Aloizio Mercadante, os resulta-
dos do Brasil no levantamento
da OCDE refletem os avanços fei-
tos na última década. “Somos o
País que maisaumentou os inves-

timentos na área, só que parti-
mos de um patamar muito baixo
por causa do déficit educacional
histórico que temos. O desafio,
agora, é continuarmos nesse rit-
mo”, afirmou.

Para Mercadante, o aumento
dos investimentos refletem os re-
passes do Fundo de Desenvolvi-
mento da Educação Básica (Fun-
deb) – verba da União que chega
a Estados e municípios – e a pro-

gramas como o Pró-Infância.
Quanto à queda de 2% no in-

vestimento per capita no ensino
superior, o ministro afirma que é
preciso levar em consideração o
aumento do número de matricu-

lados.
“Não se pode ver apenas o va-

lor por aluno. É preciso ver a pro-
moção do acesso, que foi triplica-
do. Só nas universidades fede-
rais, partimos de 300 mil alunos
para mais de 1 milhão de matricu-
lados na última década”, afir-
mou Mercadante.

O aumentodos gastos per capi-
ta nesse nível de ensino, explica
o ministro, deve acontecer com
o investimento integral dos ro-
yalties do petróleo, medida de-
fendida pelo governo federal pa-
ra que se chegue aos 10% do Pro-
duto Interno Bruto (PIB) investi-
dos em Educação. / O.B.

Andrei Netto
CORRESPONDENTE / PARIS

O anos 2000 aproximaram o
Brasil dos países que mais in-
vestem verbas públicas em
educação no mundo, mas a re-
lação de recursos por aluno, a
precariedade do ensino supe-
rior e da pesquisa e a qualida-
de duvidosa ainda evidenciam
o atraso do País.

Essas são algumas das conclu-
sões tiradas da análise de 39 paí-
ses feita pela Organização para a
Cooperação e o Desenvolvimen-
to Econômico (OCDE) e reuni-
das em um relatório de 570 pági-
nas sobre a educação, publicado
ontem em Paris.

Segundo seu autor, entre
2000 e 2009 o Brasil foi a nação
“mais dinâmica do mundo”, me-
lhorando os ensinos fundamen-
tal e médio, mas piorando o supe-
rior. O estudo, elaborado por An-
dreas Schleicher, diretor adjun-
to da OCDE para Educação, é o
mais amplo levantamento anual
comparativo sobre o estado da
educação no mundo.

Conforme a instituição – que
reúne os países mais desenvolvi-
dos do mundo –, o Brasil reali-
zou um dos maiores aumentos
de investimentos de seu Orça-
mento em educação no período
de 2000 a 2009 entre as nações
avaliadas – de 10,5% a 16,8% –,
tornando-se o quarto no ranking
e superando a média, de 13%. Es-
se resultado foi possível pelo in-
cremento de 149% dos investi-
mentos por aluno no ensinos
fundamental e médio, o que fez
do País o que mais elevou as des-
pesas entre 2005 e 2009.

Ao longo da década, o Brasil
recuperou parte de seu déficit
educacional investindo na área o
equivalente a 5,5% de seu Produ-
to Interno Bruto (PIB), embora
o dado ainda seja inferior à mé-
dia da OCDE, de 6,25%. No ensi-
no primário e secundário, esse
porcentual já ultrapassa a média
– 4,23%, contra 4%.

Déficit. As notícias ruins se con-
centram no que se refere ao ensi-
no superior, segmento em que o
Brasil é o quarto pior da lista,
com 0,8% do PIB. Nos anos
2000, o investimento brasileiro
em universidades caiu 2% e não
acompanhou o crescimento de
67% do número de alunos. Os re-
sultados são ainda mais precá-
rios em pesquisa e desenvolvi-
mento, área em que o Brasil é o
pior de uma lista de 36 países,

com 0,4% do PIB investido.
O problema, adverte a OCDE,

é que o ensino superior exerce
um papel econômico determi-
nante no Brasil. De acordo com a
organização, o mercado de traba-
lho nacional é o que apresenta a
maior diferença entre quem con-
clui e quem não conclui a faculda-
de. Além de enfrentar um desem-
pregomenor, quem tem cursosu-

perior ganha salários melhores.
Para Nelson Cardoso Amaral,

professor da Universidade Fede-
ral de Goiás (UFG), a queda do
investimento precisa ser vista
em relação ao aumento do núme-
ro de matriculados. “Houve um
aumento do investimento bruto,
até por conta do Reuni (progra-
ma de expansão do ensino supe-
rior do governo Lula). Isso foi

bom, porque muitos chegaram
ao ensino superior. O problema
é que os valores gastos não foram
suficientes para que não baixas-
se o valor por aluno. Isso precisa
ser cuidado, porque não pode-
mos deixar a qualidade cair.”

Outra má notícia é que o acrés-
cimo de recursos na educação,
também verificado em vários paí-
ses emergentes, como a Rússia,

não eliminou o retardo da área.
No ensino pré-primário, a média
de gastos anuais por estudante
do Brasil foi a terceira pior den-
tre 34 países – de US$ 1.696, com-
parado a US$ 6.670 da média da
OCDE. O mesmo déficit aconte-
ce no ensino primário, no qual o
País investe US$ 2.405, contra
US$ 7.719 da média, o quarto
pior resultado entre os 35 países
avaliados. A relação é pior no en-
sino secundário, no qual o inves-
timento é de US$ 2.235 – o tercei-
ro pior –, contra US$ 9.312 da mé-
dia de 37 países avaliados.

Embora a taxa de escolarização
tenha aumentado na última déca-
da, mais de um em cada cinco bra-
sileiros entre 15 e 29 anos não vai à
escola nem tem emprego.

Para o autor do estudo, os da-
dos relativos ao País revelam um
cenário contraditório. Se o Bra-
sil investe mais nos ensinos fun-
damental e médio, o mesmo não
acontece no superior e na pesqui-
sa. E a melhora dos índices é rela-
tiva, pois na maior parte dos parâ-
metros, o País não chegou ao pa-
drão médio dos países reputa-
dos pela qualidade do ensino.

“Por registrar mais investi-
mento, mais participação, mais
alunos na escola, mais pessoas

completando a formação, diria
que o Brasil é o país mais dinâmi-
co do relatório”, disse Schlei-
cher ao Estado. Para ele, o au-
mento do investimento no ensi-
no básico é “um sucesso”.

Mas mais dinheiro não é tudo.
“Melhorar a qualidade é um pon-
to crítico que ficou para trás. Há
indicadores positivos de que a
qualidade melhora, mas ainda
precisa avançar muito mais.”

Sem comparação. Para o pro-
fessor Ocimar Alavarse, da Facul-
dade de Educação da USP, é pre-
ciso cuidado para que os núme-
ros do aumento não sinalizem
mais que a realidade. “Diferente-
mente das nações europeias, o
Brasil ainda tem problemas co-
mo a carência de instalações físi-
cas, crianças fora da escola. É cla-
ro que, nesse cenário, é preciso
investir mais.”

Uma comparação justa dos in-
vestimentos, explica, só será pos-
sível a médio prazo, quando o
Brasil alcançar a universalização
do atendimento – desde a creche
até a Educação de Jovens e Adul-
tos (EJA) –, infraestrutura bási-
ca, como o laboratório de ciên-
cias e plano de carreira docente. /
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Quando falta verba,
recomendação é de que
se invista na qualificação
e melhoria de salários;
Brasil faz opção oposta

● As más notícias

Educação. Estudo de organização dos países desenvolvidos elogia aumento de gastos públicos do País na área entre 2000 e 2009, mas
adverte sobre baixa qualidade do ensino e do valor investido per capita; no ensino superior, com 67% a mais de alunos, investimento caiu 2%

US$ 1.696
é o investimento anual do
País por aluno na educação
infantil – a média da OCDE
é de US$ 6.670; o Brasil
é o terceiro pior colocado
entre 34 nações

US$ 2.405
é o investimento do governo
brasileiro por ano, por aluno,
no ensino fundamental – a
média da OCDE é de US$ 7.719;
o Brasil é o 32º colocado
entre 35 países

US$ 2.235
é o investimento anual do Brasil,
por estudante, no ensino médio –
contra US$ 9.312 dos países da
OCDE; o Brasil é a 35.ª nação
entre 37 avaliadas

32%
das crianças brasileiras com
3 anos estão na escola,
contra 66% dos países da
OCDE, em média
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 12 set. 2012, Primeiro Caderno, p. A15.




