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Uma revolução
das boas está
ocorrendo no
mundo. Quem
acompanha as
notícias pela im-

prensa vai concordar que ulti-
mamente não há um só dia em
que não leiamos ou ouçamos al-
gum novo dado ou opinião so-
bre educação. A sociedade espe-
ra mais da educação hoje, e isso
é uma excelente notícia.

Recente pesquisa da Organi-
zação dos Estados Ibero-Ameri-
canos (OEI) mostrou o otimis-
mo dos brasileiros com relação
à educação no País para os próxi-
mos anos e deixou claro para os
governos da América Latina
aquilo que vimos considerando
importante e prioritário: a ques-
tão educacional para o futuro da
região. Já sabemos, por exem-
plo, que não conseguiremos po-
tencializar o crescimento brasi-
leiro e proporcionar melhores
condições de vida para todos en-
quanto tivermos problemas de
qualidade na educação pública
nacional. A educação deve ser
um tema prioritário no Brasil e
nos demais países da América
Latina que ainda figuram entre
os mais desiguais do mundo.

A nova campanha mundial da
Organização das Nações Uni-
das (ONU), anunciada no fim
de setembro em Nova York, re-
força essa ideia. A Education
First, uma iniciativa do secretá-
rio-geral da ONU, Ban Ki-
moon, coloca a educação no
centro de todas as demais me-
tas de desenvolvimento e cha-
ma a atenção para o fato de que
sem que todas as crianças e to-
dos os jovens estejam na escola,
aprendendo e consolidando va-
lores para a cidadania, as Metas
de Desenvolvimento do Milê-
nio, também lançadas pela
ONU, no ano 2000, estarão
comprometidas.

De fato, a própria meta que
trata da universalização da edu-
cação básica até 2015 está em
risco. Em 2010 – ou seja, a ape-
nas cinco anos desse prazo –, a
Organização das Nações Uni-
das para a Educação, a Ciência e
a Cultura (Unesco) apontou
que 61 milhões de crianças em
idade de ingresso no ensino fun-
damental estavam fora da esco-
la no mundo.

Atépouco tempo atrás, os mo-
delos de desenvolvimento so-
cioeconômico atribuíam aos go-
vernos toda a responsabilidade

de buscar soluções para a educa-
ção. Hoje, impulsionada pelos
ideais do desenvolvimento sus-
tentável, a sociedade civil se en-
tende como parte de um proces-
so que envolve vários atores. Há
um sentimento de corresponsa-
bilidade. Atualmente sabemos
que o tal “efeito cascata” sugeri-
do nos anos 1980 e 1990 nem
sempre se verifica, pois o desen-
volvimento social não vem ins-
tantaneamente como conse-
quência do econômico. É preci-
so agir intencionalmente e in-
vestir em áreas que garantam es-
sa combinação, e a educação é
uma delas.

Na América Latina, com o for-
talecimento da democracia, sur-
giram organizações da socieda-
de civil para trabalhar com seus
governos a fim de garantir uma

educação de qualidade para to-
dos e, mais recentemente, de
monitorar os avanços e desafios
educacionais em seus países.
Além do Brasil, Argentina, Chi-
le,Colômbia e México são exem-
plos dessa tendência.

O Educar 2050 realizou neste
ano seu 4.º Fórum de Qualidade
Educativa, promovendo impor-
tantes reflexões sobre a situa-
ção da educação na Argentina.
O Educación 2020, nascido do
movimento estudantil de 2008
que iniciou os debates sobre a
desigualdade educacional do
sistema chileno, é hoje umas
das vozes mais fortes na busca
pela qualidade com equidade
na educação do país. O Mexica-
nos Primero, que trabalha com
campanhas e mobilização des-
de 2005, acaba de lançar o rela-
tório Ahora es Cuando, que pro-
põe metas e estratégias para o
enfrentamento dos desafios no
México. No ano passado, a Co-
lômbia reuniu líderes do setor
privado, gestores públicos e im-
prensa para lançar a campanha
Colombia, un País Unido por la
Educación! para mobilizar a po-
pulação em torno dos indicado-
res educacionais, inspirada no
modelo brasileiro do Todos Pe-
la Educação.

Em 2010, essas organizações
se uniram a outras da região e
formaram a Rede Latino-Ameri-
cana de Organizações da Socie-

dade Civil pela Educação (Redu-
ca), uma iniciativa apoiada pelo
Banco Interamericano de De-
senvolvimento (BID), para so-
mar esforços e lançar uma voz
regional para aumentar a parti-
cipação da sociedade civil no
acompanhamento dos indica-
dores educacionais e na busca
de soluções para a educação em
conjunto com seus governos. El
Salvador, Equador, Guatemala,
Honduras, Panamá, Paraguai,
Peru e República Dominicana
são os outros países da rede. E
Nicarágua, Uruguai e Venezue-
la já demonstraram interesse
em participar.

Segundo a Unesco, em 2009
a região deixava 23 milhões de
crianças e jovens entre 4 e 17
anos fora da escola ou em risco
de abandoná-la. No Brasil, são
3,7 milhões de crianças e jovens
nessa situação. Por enfrenta-
rem desafios parecidos os paí-
ses latino-americanos têm a
possibilidade de aprender uns
com os outros e de promover
uma consciência regional que
coloque a educação em primei-
ro lugar.

No último encontro anual da
Reduca, em agosto, foi aprova-
do o lançamento de uma campa-
nha regional em 2013 para au-
mentar o interesse da socieda-
de civil pela qualidade da educa-
ção e mobilizar mais atores na
agenda educativa, para que pos-
samos dar o salto de que a Amé-
rica Latina precisa.

Os países que estão no topo
das avaliações internacionais
demonstram que é preciso
transformar a educação num te-
ma urgente. Em algum momen-
to da História essas nações a co-
locaram em primeiro lugar, e
em cada um delas a sociedade
passou a acompanhar a sua evo-
lução. Tratou-se de uma estraté-
gia de longo prazo, contínua e
consistente, que hoje reflete
uma sociedade mais justa, com
bons índices de saúde, renda e
participação social.

Asorganizações daReduca en-
tendem essa urgência e estão
comprometidas em garantir
que em seus países a sociedade
coloque a educação em primei-
ro lugar,para que a AméricaLati-
na cresça de forma sustentável e
com justiça social para todos.
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GERENTE DE PROJETOS

ESTRATÉGICOS DO MOVIMENTO

TODOS PELA EDUCAÇÃO

Todos nós precisa-
mos nos reinven-
tar de vez em
quandoparaconti-
nuar evoluindo.
Países também.

Após dois anos de crescimento
fraco, fica claro que o Brasil pre-
cisa reequilibrar sua economia.
Não basta ter um crescimento
forte do consumo numa econo-
mia com mercado de trabalho
aquecido e mercado doméstico
pujante. Para continuar a cres-
cer o Brasil terá de ser capaz de
investir mais, educar mais. É ne-
cessário elevar a produtividade
da economia para sustentar os
salários altos e aumentar a com-
petitividade das empresas. Con-
seguir reequilibrar a economia
exige visão e planejamento, ofe-
recendo segurança do caminho
a seguir. O resultado seria a vol-
ta dos investimentos, que traria
tanto a tão desejada retomada
da atividade no curto prazo
quanto o crescimento sustenta-
do nos próximos anos.

A divulgação, na sexta-feira,
do produto interno bruto (PIB)
do Brasil no terceiro trimestre
decepcionou e confirmou uma
tendência preocupante. O cres-
cimento foi apenas metade do
esperado (pelo governo e por
analistas). Mais preocupante
ainda foi a composição desse
crescimento.Enquanto oconsu-
mo das famílias continuou cres-
cendo forte, os investimentos
caíram pelo quinto trimestre
consecutivo, apesar dos diver-
sos incentivos já adotados pelo
governo. A ausência de uma rea-
ção dos investimentos (hoje em
18,5% do PIB) mostra o desafio
atual de reequilibrar a econo-
mia com vista a manter o cresci-
mento no País.

A necessidade de reequilíbrio
não é exclusividade do Brasil. Já
faz cinco anos da crise financei-
ra internacional de 2007/8 e vá-
rios países tiveram de mudar
seu trajeto. Não havia mais espa-
ço para o crescimento com base
em crescente endividamento
nas economias maduras (EUA,
Europa). Os balanços do setor
privado foram os primeiros a se
ajustar, o que tende a ser contra-
cionista, obrigando os gover-
nos a lidar com o risco de reces-
são e deflação. Agora ficou a difí-
cil fase de ajustar os balanços
dos governos para equilibrar as
dívidas crescentes.

As economias emergentes
também precisaram reinven-

tar-se. O crescimento baseado
em exportação para as econo-
mias maduras deixou de ser a
via rápida e certa para o desen-
volvimento. A China é o caso
mais emblemático dessa mu-
dança necessária.

De certa forma, a China preci-
sa do inverso do Brasil: consu-
mir mais e investir menos. Preci-
sa “rebalancear” sua economia
para seu próprio bem e pela saú-
de do resto do mundo. O investi-
mento por lá chegou a 48% do
PIB, mas o consumo não cres-
ceu no mesmo ritmo. As razões
para a falta de crescimento rápi-
do do consumo são paradoxal-
mente parecidas com as razões
daqui para a falta de investimen-
to. Faltam perspectiva e segu-
rança quanto ao futuro. Há re-
ceio de gastar e não ter uma apo-
sentadoria digna, dada a falta de
previdência pública. Ou de não
ter os recursos para pagar gas-
tos com saúde, dada a falta de
um sistema público acessível a
todos. O resultado da necessida-
de de ajuste na China tem sido a
redução da taxa de crescimento
nos últimos trimestres. Mas os
sinais recentes são de estabiliza-
ção do crescimento em pata-
mar ainda muito alto, de 7,5%, e
perspectivas de aumento de sa-
lário e reformas que devem in-
centivar o consumo.

No Brasil, o crescimento foi
de 0,6% no terceiro trimestre na

comparação com o segundo, já
livre de efeitos sazonais (anuali-
zado em torno de 2,5%). A reto-
mada foi bem mais lenta do que
a antecipada. Esperava-se o do-
bro, 1,2% de expansão (em tor-
no de 5%, anualizado). Desta
vez a decepção não foi conse-
quência da fraqueza da indús-
tria, que cresceu 1,1% no trimes-
tre, nem da agricultura, que
avançou 2,5%, mostrando recu-
peração. Foi o setor de serviços
que decepcionou, pois simples-
mente não cresceu.

A falta de crescimento do se-
tor de serviços não era espera-
da. Os setores de transporte e
de intermediação financeira re-
cuarame os serviços de adminis-
tração, saúde e educação públi-
caavançaram apenas 0,1%. O co-
mércio, mesmo com o efeito po-

sitivo das vendas de veículos,
cresceu somente 0,4%.

Ver o crescimento do PIB pe-
la ótica dos gastos (consumo x
investimento) pode ser mais
elucidativo que pela divisão dos
setores (indústria x serviços). O
consumo parece não precisar
de estímulos adicionais. O mer-
cado de trabalho em condições
favoráveis, a confiança em pata-
mar elevado e os estímulos à
compra de bens duráveis manti-
veram o consumo em alta.

O foco de atenção deve ser o
investimento, que decepcio-
nou novamente. A queda acu-
mulada nos últimos cinco tri-
mestres alcançou 5,9%. Um re-
cuo da taxa de investimento sig-
nifica menor capacidade de
crescer no futuro. É preciso re-
verter esse processo, dando
condições e segurança para que
ele seja retomado.

Com a decepção do terceiro
trimestre e perspectivas decres-
cimento morno no quarto, o
crescimento do ano de 2012 se-
rá mais baixo, ao redor de 1%. É
um número bem modesto, prin-
cipalmente após o PIB crescer
apenas 2,7% em 2011. Normal-
mente, esperaríamos uma reto-
mada após um ano fraco.

Como não está ocorrendo
uma retomada no ritmo espera-
do, a confiança dos empresários
sofre. O que há é uma descon-
fiança em relação ao futuro, o
que enseja redução de investi-
mentos. E isso pode impactar o
crescimento de 2013, que deve
serretomado, masapenasdefor-
ma moderada.

Como resultado, espera-se
que mais estímulos sejam anun-
ciados pelo governo, como
mais desonerações, juros meno-
res e câmbio mais depreciado
(o mesmo arsenal deste ano
aplicado em 2013). Esses estí-
mulos podem até vir a contri-
buir para a retomada da econo-
mia, mas é fundamental dimi-
nuir as incertezas domésticas
quanto ao futuro para potencia-
lizar os efeitos dos incentivos
ao crescimento, especialmente
quando o mundo continua in-
certo. A confiança no futuro, na
estabilidade regulatória e um re-
torno adequado para projetos
de longo prazo são fatores fun-
damentais para o crescimento
sustentado da economia.
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ECONOMISTA-CHEFE DO ITAÚ

UNIBANCO E SÓCIO DO ITAÚ BBA
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ANDREA
BERGAMASCHI

Fundado em 1875
Julio Mesquita (1891-1927)
Julio de Mesquita Filho (1927-1969)
Francisco Mesquita (1927-1969)
Luiz Carlos Mesquita (1952-1970)

José Vieira de Carvalho Mesquita (1959-1988)
Julio de Mesquita Neto (1969-1996)
Luiz Vieira de Carvalho Mesquita (1959-1997)

Américo de Campos (1875-1884)
Nestor Rangel Pestana (1927-1933)
Plínio Barreto (1927-1958)

Há que reequilibrar
o Brasil

Fórum dos Leitores

Sociedade civil e educação
na América Latina

CENTRAIS SINDICAIS
Papai Noel existe

O governo federal libera R$ 160
milhões para as centrais sindi-
cais, que não têm a obrigação de
prestar contas nem sequer so-
frem fiscalização sobre o destino
de tais verbas.
VICTOR GERMANO PEREIRA
victorgermano@uol.com.br
São Paulo

Mensalão sindical

Quando nem mesmo o escritório
da Presidência da República em
São Paulo escapa da corrupção, e
enquanto o presidente de uma
central sindical está com os seus
bens bloqueados pela Justiça Fe-
deral, que lhe cobra a devolução
de R$ 64 milhões, sob a acusação
de desvio de recursos públicos, o
governo distribui este ano mais
R$ 160 milhões, subtraídos dos
trabalhadores, para gáudio das
cinco centrais sindicais. Desde

2008, quando Lula inaugurou es-
ses repasses, a festa já soma R$
530 milhões, sobre os quais os
companheiros – por ordem do
“Mufti” – estão livres de fiscaliza-
ção e dispensados de prestar con-
tas! Trata-se de um legítimo men-
salão sindical.
CELSO L. P. MENDES
socelta@uol.com.br
São Paulo

Imoralidade

Toda organização que recebe di-
nheiro público precisa prestar
contas. A dispensa concedida a
partir de 2008 pelo ex-presidente
Lula é uma imoralidade. O Minis-
tério Público deveria entrar com
uma ação exigindo o cumprimen-
to da lei. A imoralidade ocorre
nos sindicatos e nas organizações
patronais e dos empregados. To-
das recebem arrecadação impos-
ta por lei.
HELIO MAZZOLLI, economista
mazzolli@terra.com.br
Criciúma (SC)

A farra dos sindicalistas

Além da fábula de dinheiro raste-
lado para os sindicatos via impos-
to sindical, ainda há as verbas de
governo, todas sem controle ou
quase nenhum. Ainda por cima
os dirigentes se valem do pele-
guismo para rechear mais ainda
seus bolsos e os da própria corpo-
ração. Essa é, de fato, a cara “sem
barba” dos sindicatos, um antro
de empreguismo e roubalheira,
que, como os “partidos de traba-
lhadores”, não são feitos nem de
trabalhadores nem para os traba-
lhadores. E hoje somos uma “Re-
pública sindicalista coronelista
do pudê”. Nem a URSS precisou
de tanta velhacaria para falir.
ARIOVALDO BATISTA
arioba06@hotmail.com
São Bernardo do Campo

ECONOMIA
Crescimento, 1%!

Deve ser praxe da República sindi-

calista não ler jornal, porque ver
o ministro da Fazenda, Guido
Mantega, dizer que nenhum eco-
nomista previu a queda do produ-
to interno bruto (PIB) foi demais.
Durante todo este ano lemos as
previsões de queda e o ministro
tachando-as de alarmistas. Nem
seria problema o pífio PIB de
2012 terminar em 1% se o gover-
no federal não tivesse gasto os
4% previstos pelo ministro. De
onde tiraram os 3% que faltaram
no Orçamento da União é que
são elas. A segurança pública na-
cional que o diga.
BEATRIZ CAMPOS
beatriz.campos@uol.com.br
São Paulo

Confiabilidade

Sr. ministro Mantega, sugiro-lhe
que passe a acreditar nas institui-
ções estrangeiras, por serem mais
confiáveis e precisas, pois desde
maio já indicavam o nosso PIB na
casa de 1,5 %. As informações de-
las são bem mais confiáveis do

que as suas.
CARLOS ANGELO FERRO
carlosangelo@uol.com.br
Mogi-Mirim

PIB de Mantega derreteu...

“O consumo do governo foi fra-
co. Ainda não sabemos o que
aconteceu.” Esse foi o comentá-
rio do responsável pelo vergonho-
so desempenho da economia na-
cional – outro que não sabe de na-
da, um bom aluno. É fácil saber,
sr. ministro, pergunte a qualquer
cidadão minimamente informa-
do e obterá a resposta: incompe-
tência + roubalheira = pibinho.
HUMBERTO DE L. FREIRE FILHO
hlffilho@gmail.com
São Paulo

Contraste

“O consumo do governo foi fra-
co. Ainda não sabemos o que
aconteceu.” Já o consumo dos go-
vernistas foi estrondoso e vergo-

nhoso e há uns dez anos sabemos
exatamente o que aconteceu.
FLAVIO MARCUS JULIANO
opegapulhas@terra.com.br
Santos

O técnico falhou

Quando o time de futebol perde
o campeonato o técnico é despe-
dido de imediato. E com o desem-
penho terrível de nosso pibinho o
técnico Mantega fica?
JOÃO GILBERTO FOGACA
jg.fogaca@uol.com.br
Ribeirão Preto

No campo experimental

Se José Maria Marin, presidente
da CBF, mandou o técnico da se-
leção Mano Menezes embora por-
que não era hora de ficar experi-
mentando, por que a dona Dilma
não despacha o Mantega?
SERGIO S. DE OLIVEIRA
ssoliveira@netsite.com.br
Monte Santo de Minas (MG)
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A desconfiança quanto
ao futuro pode impactar
o crescimento de 2013,
que deve ser moderado

Países se unem para dar
prioridade ao tema
e mobilizar mais atores
na agenda educativa
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 4 dez. 2012, Primeiro Caderno, p. A2.




