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Opinião

Um dos pontos importantes é a inclusão da tecnologia e
de laboratórios nas escolas. Por André Luís Parreira

Educação — é hora de
definir as prioridades

Solução pode ser uma
gestão de excelência
para tentar a
proximidade pela
qualidade no ensino

A
destinação dos royal-

ties do petróleo foi fi-
nalmente aprovada no
Congresso com 75%

dos recursos para a educação. Há
que se comemorar, pois são re-
cursos fundamentais para que o
Plano Nacional de Educação, que
tem entre suas metas destinar
10% do PIB à educação até o final
de seu primeiro decênio — em
análise no Senado — seja concre-
tizado. Mas a comemoração deve
ser moderada, pois ainda não há
perspectivas de assumirmos po-
sição de destaque mundial quan-
do olhamos o investimento per
capita nesta área.

O recém-publicado estudo
“Education at a Glance 2013”, da
Organização para a Cooperação
e Desenvolvimento Econômico
(OCDE) — analisou, como faz há
anos, os indicadores educacio-
nais em mais de 40 países. O estu-
do revela que o Brasil investe pró-
ximo de 6% do PIB na educação,
mas por ser um país populoso,
esse valor resulta em apenas
US$ 3 mil anuais por estudante.
Países com o PIB bem menor que
o nosso, como Espanha e Itália,
investem próximo de US$ 9 mil
por estudante.

Se olharmos para o primeiro
lugar no ranking de investimen-
to por aluno, os EUA, encontra-
mos o investimento de US$ 15
mil anuais e todos sabemos da
potência educacional que são.
Por isso, é interessante comparar
alguns aspectos fundamentais
da educação dos EUA com a do
Brasil, como o investimento por
estudante, o salário dos professo-
res e a tecnologia nas escolas.

E quando comparamos com o
investimento brasileiro de US$ 3
mil anuais por estudante, enxer-
gamos a urgência dos royalties
do petróleo para a educação, a
fim de pelo menos atingirmos os
10% do PIB. Este novo patamar
não provocaria grandes altera-
ções em nossa posição no ran-
king. O Brasil apenas atingiria
US$ 5 mil por estudante e ainda
se manteria bem abaixo da mé-
dia dos países da OCDE, que é de
US$ 7,6 mil. Para investir em cada
estudante brasileiro o mesmo
que recebe um americano, nos
padrões atuais, o governo deve-
ria destinar mais de 30% do PIB
atual para a educação.

Como isso parece impossível, a
questão é usar os esperados re-
cursos, que ainda levarão anos

para se concretizarem, seguindo
os exemplos das grandes nações.

Elas nos ensinam que, dentro
da destinação dos recursos, al-
guns dos pontos prioritários de-
verão ser o salário e a carreira do
professor, bem como a inclusão
da tecnologia e de laboratórios
nas escolas.

O salário médio de um profes-
sor de educação básica no Brasil é
um dos piores do mundo — me -
nos de US$ 10 mil anuais —, figu-
rando na antepenúltima posição
em pesquisa feita pela Organiza-
ção Internacional do Trabalho e
Unesco, com 40 países. Os EUA
estão entre os 10 primeiros, com
quase US$ 40 mil anuais. Entre as
carreiras de nível superior no
Brasil, é possível dizer que a li-
cenciatura é a de menor retorno
financeiro e as redes de educação
básica, em geral, municipais, têm
pouco ou nenhum incentivo pa-
ra a continuidade da formação
do professor. Com uma carreira
mais atrativa em patamares simi-
lares aos de profissões como mé-
dico, engenheiro e outras, jovens
talentosos perceberiam, na car-
reira de educador, uma oportu-
nidade de desenvolver sua voca-
ção e de realizar-se financeira e
humanisticamente, como profis-
sionais e cidadãos. Os concursos
para professores teriam grande
elevação no nível intelectual dos
aprovados e a exigência por
constante atualização e cresci-
mento profissional seria rotina.

No quesito tecnologia e labo-
ratório nas escolas, cresce a dis-
tância entre os países desenvolvi-
dos e o Brasil, o que merece aten-
ção na hora de investir os novos
recursos. Há tempos, mesmo an-
tes da era da informática, as esco-
las americanas prestigiam o uso
dos recursos mais modernos dis-
poníveis em cada período. Bom
exemplo é a escola onde estudou
Lefkowitz, Nobel de Química, a
Bronx High School of Science, em
Nova York, que, além de labora-
tórios bem estruturados, tem
disciplinas como astronomia e
possui um planetário. Só desse
colégio, já saíram oito ganhado-

res do prêmio, sendo sete de Físi-
ca e um de Química.

Nos EUA, há anos são utiliza-
das as calculadoras programá-
veis para o aprendizado em ma-
temática. O uso efetivo da tecno-
logia é uma realidade. Os labora-
tórios de ciências são modernos
e atraentes, interagindo com o
dia a dia dos estudantes por meio
de experimentações baseadas
em sensores e softwares, onde a
informática é real instrumento e
via de aprendizado.

No Brasil, segundo o MEC,
menos de 6% das escolas do en-
sino fundamental da rede públi-
ca possui laboratório de ciên-
cias. Os equipamentos educacio-
nais não têm tratamento tribu-
tário diferenciado e pagam im-
postos como qualquer outro
produto. As tecnologias mais
inovadoras, como os laborató-
rios conectados a sensores, in-
terfaces e softwares ainda são
importadas e constituem um
“material de luxo”, privilégio das
redes particulares ou de poucas
redes públicas que possuem ges-
tores com visão inovadora.

A sequência em que os três
pontos foram citados não foi
aleatória, mas é a que parece ser a
mais adequada. Partir da necessi-
dade de aumentar o investimen-
to por estudante, definindo a
aplicação de recursos para o pro-
fessor e, em seguida, para os la-
boratórios escolares.

É verdade que o investimento
vem crescendo e o Brasil já avan-
çou bastante em educação. Mas,
como não temos expectativas de
nos aproximarmos dos países
desenvolvidos no investimento
por estudante, infelizmente, a
questão é uma gestão de excelên-
cia para tentar a proximidade na
qualidade. Nesta gestão, a criati-
vidade brasileira e a disposição
para superar desafios são funda-
mentais para que o país possa
despontar, não somente no cená-
rio econômico, mas no desenvol-
vimento científico e tecnológico,
no número de patentes registra-
das, nos prêmios Nobel e final-
mente, na qualidade de vida.
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Dólar em alta traz desafios
para a política monetária

A
acelerada desvalorização do real,
se não for parcialmente
revertida logo, fará estragos nos
índices de preços, que há tempos
não vão bem. O país estava

diante de opções ruins, agora exacerbadas
pelo descolamento do câmbio — um ciclo de
alta de juros para derrubar a inflação, com
efeito contracionista em uma economia que
relutava em crescer bem.

O câmbio maltrata países e economistas
igualmente. É ainda mais difícil fazer
prognósticos em meio a uma mudança dos
padrões monetários do porte da que fará o
Federal Reserve americano, em meio a
turbulências e mercados nervosos. Nessas
circunstâncias, “overshootings” são inevitáveis
e a moeda brasileira está perto deles, após o uso
de cerca de US$ 40 bilhões em swaps e, em dose
pequena, linhas de câmbio. Uma parte da
sobrevalorização do real já fora descontada
com a correção de cerca de 20% realizada em
2012. Com os desequilíbrios já existentes na
economia brasileira e outros amplificados pela
dinâmica da instabilidade movida pela
reversão de fluxos de capital, a cotação do dólar
tem, sem dúvida, combustível para subir até
onde a irracionalidade permitir, para depois se
acomodar. O que interessa é o novo ponto de
equilíbrio — um enigma.

Com a cotação de fim de período do mês de
julho, de R$ 2,2897 ou pela média do mês, de
R$ 2,2522, a moeda brasileira estava bem
perto de zerar sua valorização. O índice da
taxa efetiva real (com IPCA de deflator)
naquele mês foi de 94, já próximo dos 100 de
2005 ou de junho de 1994. Isto é, uma
diferença de 6,3%, o que pode sugerir, a
grosso modo, que por esse parâmetro uma
“b o a” cotação estaria na casa dos R$ 2,40 a
R$ 2,45. O Fundo Monetário Internacional
estimou valorização de 10% a 15% do real em
relação à cotação de maio, de R$ 2,03,
indicando uma posição de algum equilíbrio
com o dólar entre R$ 2,25 e R$ 2,35.

Há outros cálculos mais sofisticados e
números para variados gostos. As previsões
são feitas sob terrenos movediços, ao
suporem que os juros dos títulos do Tesouro
americano, que subiram para 2,88%,
estacionem aí. O Itaú projeta câmbio a R$ 2,45
no fim do ano, com inflação de 6,1% e o
B r a d e s c o, em R$ 2,30 com os preços correndo

a 5,9%. Ou seja, parece razoável supor que o
câmbio pode momentaneamente escapar
bastante dessas duas balizas, mas depois
estacionará entre elas.

Os problemas causados por essa correção,
porém, são desagradáveis. A correção dos
combustíveis parece ser inevitável, como já se
convenceu o governo, e só com esse reajuste,
dificilmente a inflação será inferior aos 5,8% de
2012, uma meta que o Banco Central vem
perseguindo com o ciclo de alta de juros. Ao
que tudo indica, o esforço dos juros terá de ser
maior para obter esse mesmo resultado. Dólar
em alta costuma ser acompanhado por
commodities em baixa, mas não foi isso que
ocorreu em julho e no trimestre, quando o
índice elaborado pelo BC evoluiu 2,27% e 8,32%,
respectivamente. Não há disparada à vista, mas
há pouca chance de recuos relevantes, que
ajudem a conter os índices de preços.

O aumento dos juros busca contrair a
demanda em uma economia que tem
mostrado pouca disposição para elevar seu
ritmo de crescimento. A disparada do dólar
trouxe um ingrediente de pessimismo
adicional aos já baixos índices de confiança
de empresários e consumidores, que
provocaram retração da demanda e, até certo
ponto, também dos investimentos. Como os
fatores negativos, nessas circunstâncias,
aparecerão antes que os positivos — aumento
das exportações, que tirará a indústria de sua
letargia, fim da fogueira de preços no setor de
serviços, por exemplo — é possível que a
política de aperto terá de sacrificar mais o
crescimento do que se previa antes das
tempestades nos mercados de moedas.

O rearranjo do dólar e dos juros no
mercado internacional, por outro lado,
tornou mais difíceis as captações externas e
reduziu muito o fluxo de ingressos no país
em um momento em que o déficit em conta
corrente sobe e a balança comercial arrasta
um déficit ao longo do ano. Com isso, ficará
mais trabalhoso fechar as contas externas,
embora não haja, de novo, desastres à vista.

Na véspera de grandes guinadas na
economia global, o Brasil parece estar
sempre com a casa desarrumada. Na crise de
2008, o desequilíbrio se exprimia em juros
lunares e taxa de câmbio apreciada. Agora,
vive-se os efeitos de uma errada política fiscal
cíclica e de tolerância com a inflação.
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Text Box
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