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avanço na pontuação de matemá
tica na última década. “O retrato é 
ruim, mas nosso filme é muito 
bom, somos o primeiro da sala”, 
disse o ministro Aloizio Mercadan- 
te. Há bons exemplos de redes de 
ensino, como a do Espírito Santo, 
que, em parceria com a Fundação 
Roberto Marinho, investiu na qua
lidade do professor de matemática 
e foi considerada a melhor do país.

Fora os casos pontuais, no en
tanto, não dá para compartilhar o 
entusiasmo de Mercadante. Meta
de do avanço do país em matemá
tica, afirma a OCDE, se deu por 
causa da melhoria das condições 
socioeconômicas e culturais da po
pulação no período. Em leitura, 
isso explica totalmente a (pequena) 
melhora. Tradução: avançamos por 
inércia. Temos 67% do total de alu
nos abaixo da linha de aprendiza
gem mínima e o mesmo 1,1% de 
alunos de alto desempenho que há 
uma década. Além de ruim, a edu
cação brasileira permanece desi
gual. Os alunos brasileiros ricos 
fazem 26 pontos a mais que os 
alunos pobres. Essa relação é a mes
ma desde 2003.0 México melho
rou seu desempenho em matemá
tica tanto quanto o Brasil, mas 
também reduziu quase pela meta
de a diferença entre ricos e pobres.

A apatia do país em relação à edu
cação é chocante e inaceitável. O país 
se mobiliza pelas privatizações e pela 
Copa do Mundo, mas não consegue 
tirar a educação da retórica dos can
didatos políticos e transformá-la em 
prioridade real. Estamos longe de 
um plano consensual e articulado 
entre governantes, oposição, gestores 
da educação e sociedade civil sobre 
como começar a melhorar. Países 
como Portugal, Chile e Coreia do 
Sul entenderam há décadas que, 
para garantir uma nação próspera 
e menos desigual, seus sistemas de 
ensino deveriam mudar. Investiram 
na reforma de currículos, da forma
ção e na carreira de professores e, 
principalmente, na ideia de que 
melhorar a educação não é uma 
questão política. Falta ao Brasil 
aprender essa lição.

Mais nenhum número seria 
necessário para provar 

quão desastrada é a política eco
nômica conduzida pelo ministro 
da Fazenda, Guido Mantega, no 
governo Dilma Rousseff. O gasto 
público segue em alta, o investi
mento não cresce, e os juros em 
alta parecem insuficientes para 
conter a inflação. Até a produção 
da Petrobras, por causa da inter
ferência do governo na política de 
preços da empresa, está em queda, 
naquela que deveria ser a era de 
ouro do pré-sal. Ainda assim, ve
mos mais um alerta vermelho, tão 
significativo que não pode ser ig
norado. A evolução do PIB do 
Brasil no terceiro trimestre - re
cuo de 0,5% em comparação com 
o trimestre anterior - foi a pior 
entre as 20 maiores economias do 
mundo, incluídas França e Itália, 
nações maduras e em frangalhos, 
mal saídas de uma recessão. A ges
tão Dilma-Mantega se aproxima 
do fim sem dar sinal de que dei
xará qualquer legado.

São muito remotas as chances 
de 2014 ser um ano bom para a 
economia. No início de 2013, as 
expectativas para o próximo ano

eram de crescimento robusto, 
próximo de 4%, com a ressalva da 
inflação alta, próxima de 6%. Nos 
últimos meses, a parte ruim dessa 
expectativa, a inflação elevada, 
piorou mais um pouco. A parte 
boa ruiu. Espera-se outro ano de 
crescimento fraco, próximo de 
2%. Uma reviravolta é possível, 
mas improvável. Dilma, portanto, 
não deve mais ter esperança de 
exibir, como resultado desta ges
tão, bom resultado econômico.

Restaria a ela a opção de dei
xar algum legado institucional. 
Mesmo durante a crise mais se
vera, um governo realmente em
penhado pode contribuir com a 
perspectiva de desenvolvimento 
do país no médio e no longo pra
zos. O Brasil precisa de reformas 
de todos os tipos - em educação, 
administração pública, justiça, 
política, sistema tributário, legis
lação trabalhista, previdência, 
segurança e saneamento. Para 
avançar, elas não dependem de 
crescimento pujante, e sim de 
boas ideias e habilidade política. 
Infelizmente, esses dois ingre
dientes também estão em falta no 
governo Dilma Rousseff.

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Caixa de texto
Fonte: Época, São Paulo, n. 811,  p. 9-10, 9 dez. 2013.




