
do pré-sal para a área educacional. É 
claro que recursos são muito importan
tes, mas, para o País dar o salto qualita
tivo de que precisa, é necessário avançar 
também em outras áreas. Os resultados 
do Programa Internacional de Avalia
ção de Estudantes (o Pisa, na sigla em 
inglês), de 2012, divulgados na semana 
passada pela Organização para a Coo
peração e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE), ilustram isso.

O exame, realizado de três em três 
anos, mede o conhecimento de alunos 
de 15 anos em matemática, leitura e 
ciências. Nessa edição, o foco principal

era matemática e a pontuação dos alu
nos brasileiros na matéria subiu 10% 
em relação a 2003, o maior crescimen
to de todos. O País ficou em segundo 
lugar no quesito inclusão de novos 
alunos - perde só para a Indonésia. 
Mas foi só isso a comemorar. Embora 
invista US$ 26.765 por aluno dos 6 aos 
15 anos, o Brasil amarga a 57a coloca
ção entre as 65 nações participantes. Os 
asiáticos dominaram a prova. Salta aos 
olhos o caso do Vietnã, que gasta ape
nas US$ 6.969 por estudante e alcançou 
a 15a posição (leia quadro). Os Estados 
Unidos, por exemplo, aplicam 115.961

uando se fala em me
lhorar a educação no 
Brasil, a chave do su
cesso parece sempre se 
concentrar na obtenção 
de mais verba. O País 

vem aumentando gradativamente os 
investimentos no setor - passou de 4,7% 
do Produto Interno Bruto (PIB) em 
2000 para 6,1% em 2011, último dado 
disponível. Pelo Plano Nacional de Edu
cação (PNE), esse percentual deve che
gar a 10% em 2020. Há três meses, o 
Congresso Nacional aprovou com estar
dalhaço o repasse de 75% do dinheiro
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Text Box
Fonte: IstoÉ, São Paulo, ano 37, n. 2299, p. 80-81, 11 dez. 2013.




