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China, índia
ou África,
o Brasil
escolhe

ficha caiu. A elite empresarial
brasileira foi convencida de
que, se não atuar agora para
tentar reverter a baixa qualida-

de da educação, as perspectivas de desen-
volvimento econômico e social do País
serão inviáveis num mundo cada vez mais
globalizado e mutante. "Podemos estar
enterrando o futuro se não fizermos nada
neste momento", advertiu Jorge Gerdau
Johannpeter, num encontro que reuniu
seleta platéia em Salvador, em junho. "O
Brasil está muito atrasado e não pode
esperar mais", insistiu, diante de olhares
perplexos de 250 dos maiores empreen-
dedores nacionais, que a cada dado e rela-
to apresentados por especialistas, tinham
a exata noção da dimensão do abismo em
que se encontra a educação de base do
Brasil. A mobilização da classe para orien-
tar o governo a dar um choque de gestão,
estabelecimento de metas e programas
privados de auxílio ao ensino público são
algumas das alternativas que podem aju-
dar a superar as barreiras.

Edward Glaeser, economista e pro-
fessor da Universidade de Harvard,
segundo relato de quem presenciou
a conferência na Bahia, disse que o
Brasil tem de virar o jogo da educação
para acompanhar o compasso de países
emergentes, como China, índia e Chile
ou, num futuro não muito distante, com-
petirá em igualdade de condições com a
pobre África, integrada por Ruanda, Re-
pública Democrática do Congo, Nigéria
ou o Iraque (Oriente Médio). Co-autor
do trabalho "Why Does Democracy
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Need Education" (Porque a Democracia
precisa de Educação) , Glaeser diz que o
aprendizado fortalece a liberdade de ex-
pressão. Para ele, este é um dos melho-
res momentos para se investir no ensino,
já que o conhecimento nunca teve tanto
valor no mundo como agora.

Sempre quando decide realizar inves-
timento, o empresário global Jorge Paulo
Lemann, por exemplo, se orienta pela
capacidade de atrair boas pessoas para o
negócio. "Fico cada vez mais preocupa-
do com o futuro do Brasil e a América
latina em geral quando vejo os atuais in-
dicadores sobre a educação", diz ele, que
hoje vive na Suíça e comanda de lá suas
operações pelo mundo

Diante desse quadro, uma das al-
ternativas pensadas pela elite empresa-
rial é o estabelecimento de metas. Há
um ano o movimento Compromisso
Todos pela Educação estrutura, em
parceria com especialistas e educado-
res, um conjunto de propostas para
reverter o cenário.

Cinco metas (ver na página seguinte)
terão que ser cumpridas ao longo dos
próximos 16 anos, quando o Brasil
completará o bicentenário da Indepen-
dência. A evolução do processo será
acompanhada a cada três meses com a
avaliação de dados fornecidos pelo go-
verno. Profissionais do setor analisarão
as informações para medir os eventuais
avanços. O objetivo é exercer pressão e

engajar toda a sociedade para que cobre
os resultados pretendidos.

O site www.todospelaeducacao.org.
br pretende tornar simples e didática a
consulta a números sobre a educação no
Brasil. Sem ensino de qualidade a toda
a população, os líderes do movimento
entendem que o País não terá conquis-
tado a sua real independência, que hoje
significa ter um papel de vanguarda no
mundo moderno.

É consenso entre as correntes em-
presariais que os recursos disponibi-
lizados pelo governo são suficientes.
O que falta, na avaliação do grupo, é
o compromisso da sociedade com o
tema, a mobilização, o engajamento cí-
vico e a cobrança pelos resultados.

A deficiência no ensino brasileiro é
comprovada por vários índices, a come-
çar pelos indicadores do próprio MEC
— Ministério da Educação e Cultura.
Apenas 10% dos 46 milhões de alunos
do ensino fundamental da rede pública
têm aproveitamento de razoável para
bom. Em 2005, o Brasil gastou cerca de
R$ 40 bilhões de seu orçamento, cerca
de 4,3% do PIB, sem que deles tivessem
o devido proveito 90% dos estudantes.

Outro dado preocupante: desde
1999, quando começou a fazer parte do
Pisa, sigla em inglês para Programa In-
ternacional de Avaliação de Estudante,
do qual participam 32 países, o Brasil
figura na última colocação em rendi- >>
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EDUCAÇÃO

METAS PARA UM PAÍS MELHOR

1) Toda criança e jovem de 4 a 17 anos
estará na escola

2) Toda criança de 8 anos saberá ler e
escrever

3) Todo aluno aprenderá o que é apro-
priado para a sua série

4) Todo o aluno concluirá o ensino funda-
mental e médio

5) O investimento na educação básica
será garantido e bem gerido

mento. Em 2001, a OCDE -Organiza-
ção dos Estados para Cooperação e De-
senvolvimento Econômico-, que cuida
do Pisa, concluiu que estudantes brasi-
leiros de até 15 anos não entendem o
que lêem. São os chamados analfabetos
funcionais. Em 2003, na avaliação em
que o Pisa focou matemática, o Brasil
voltou a ficar em último lugar numa lista
mais abrangente, que incluiu 41 países e
250 mil estudantes.

Testes feitos com metodologia lo-
cal também comprovam as falhas. O
Saeb - Sistema de Avaliação Básica-,
realizado pelo MEC, mostra que 60%
das crianças de 4a série não sabem ler
corretamente. Em nova prova realizada
neste ano, o MEC concluiu que o nível
de aprendizado dos alunos de 8a série
é o mesmo do que se espera dos alunos
do 4° ano primário.

A empresária Chieko Aoki, presi-
dente da rede Blue Tree, disse que não
tinha conhecimento sobre a gravidade
do ensino público brasileiro. Após o
encontro em Salvador, Chieko se com-
prometeu a empenhar esforços para
tentar mudar o quadro, inclusive com
busca de recursos junto a agências ja-
ponesas de financiamento.

O diretor do Pisa, Andreas Schlei-
cher, afirma que a preocupação com a
qualidade do ensino deve ser constan-
te. O ministro da Educação, Fernando
Haddad, disse que o Estado brasileiro
poderá elevar o comprometimento
do Produto Interno Bruto para 6% na
educação, dos quais 5% seriam utiliza-
dos na formação de base. Atualmente,
dos 4,2% do PIB, 3,5% são destinados
ao ensino fundamental.
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