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Um breve exame de alguns
números da educação brasilei-
ra mostra como ela está
aquém do mínimo de qualida-
de. O Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Básica
(Saeb) avalia a educação por
meio de testes padronizados
aplicados na quarta e oitava sé-
ries do ensino fundamental e
na terceira série do ensinomé-
dio. Ametodologia permite es-
timar o desempenho dos estu-
dantes numa mesma escala e
averiguar como anda o pro-
gresso ao longo dos 11 anos de
escolaridade.
De acordo com os últimos

resultados, apurados em 2003,
a média da quarta série em lei-
tura foi de 169 pontos, quando
deveria ser, nomínimo, de 200
pontos. Na oitava série a mé-
dia foi de 232, quando deveria
ser de 300. Entre os alunos do
terceiro ano do ensinomédio, a
média foi de 266 pontos, quan-
do o mínimo seria de 350. Per-
cebe-se, pois, que a distância
para o mínimo satisfatório au-
menta de 31 pontos na primei-
ra série de avaliação para 68
na segunda, indo a 87 na últi-
ma série do levantamento.
Emmatemática, o quadro é

similar. A média da quarta sé-
rie (177) se distancia 23 pontos
do mínimo de 200; a média da
oitava (245) está 65 pontos
aquém do necessário e, final-
mente, o desempenhodos estu-
dantes do terceiro ano do ensi-
no médio, cuja média foi de
278pontos, está 97pontos abai-
xo domínimo de 375.
Uma das principais conclu-

sões que se podem extrair des-
ses números é adequeumaes-
colarização sólida de nossas
crianças, representada pela
competência bem desenvolvi-

da nas linguagens, depende de
um percurso bem-feito ao longo
de todo o processo. Os dados da
avaliação evidenciam a sabedo-
ria popular de que uma casa sóli-
da se constrói com um bom ali-
cerce. No caso brasileiro, o ali-
cerce não é bom.
São constatações que levam

a indagações sobre o futuro da
educaçãonoBrasil e, emparticu-
lar, sobre a etapa do ensino fun-
damental, legalmente estipulada
comoobrigatória. Após aConsti-
tuição de 1988, houve uma pro-
gressiva municipalização das
matrículas do ensino fundamen-
tal. Para fazer frente às necessi-
dades de financiamento dessa
etapa foi criado o Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do
Ensino Fundamental (Fundef),
cuja lógica era guiada por dois
objetivos gerais: garantir mais
recursos para o ensino obrigató-
rio e minimizar as fortes desi-
gualdades de recursos propicia-
das pelas diferenças entre os en-
tes federados.
Resultaram da criação do

Fundef mais recursos para os
municípios mais pobres do País
e combaixa capacidadede finan-
ciamento, notadamente das Re-
giões Norte e Nordeste. Isso
ocorreu apesar das fortes dis-
cordâncias sobre os critérios de
fixação do valor mínimo e da
complementação da União, que
era a forma de o governo fede-
ral contribuir paraminimizar as
desigualdades.
Com a entrada em vigor do

Fundo de Manutenção e Desen-
volvimento do Ensino Básico
(Fundeb), em janeiro de 2007, al-
gumas questões indefinidas ou
definidas de forma diferente do
Fundef vão trazer dúvidas sobre
o futuro da educação no Brasil.
Duas delas de crucial importân-

cia: anão-indicaçãodoní-
vel prioritário para o in-
vestimento e as indefini-
ções com relação ao va-
lor mínimo nacional, em
particular sobre os crité-
rios para estabelecê-lo.
Alguns exemplos so-

bre a situação do finan-
ciamento da educação
no Brasil são ilustrativos
das preocupações apon-
tadas. A cidade de Gara-
nhuns, terranatal dopre-
sidenteLula, investiu cer-
ca de R$ 640 por aluno
matriculado no ensino
fundamental em 2004.
Nessemesmoano, a cida-
de de São Paulo, a mais
rica do Brasil, investiu,
por aluno, R$ 1.466,93.
A questão que se im-

põe é: com a instalação
do Fundeb, sem priori-
zarnenhumnível deensi-
no, prevendo cobertura
desde a creche ao ensino
médio, haverá manuten-
ção de recursos suficien-
tes para diminuir a dis-
tância dos indicadores
dequalidade ante omíni-
mo necessário? É difícil

produzir uma equalização total
entre Garanhuns e São Paulo,
mas, por outro lado, é fácil au-
mentar a diferença. Para isso
basta aumentar a população a
ser coberta pelo fundo sem ele-
vação correspondente de recur-
sos para que o gasto per capita
seja dramaticamente reduzido.
Com relação ao mínimo, ca-

be discutir qual o conceito que
deve orientar seu cálculo. É um
mínimo necessário para garan-
tir a qualidade da educação ou é
um mínimo possível diante do
número de pessoas de zero até
17 anos que potencialmente po-
dem ingressar na escola? Se a
opção for pela segunda alternati-
va, há problemas, pois se corre
o risco de cair a qualidade de to-
da a educação. Se a opção for pe-
la primeira, então é urgente defi-
nir um custo-qualidade e discu-
tir como fazer para garanti-lo
no âmbito do Fundeb, cobrando
da União um esforço financeiro
capaz de garantir que o ensino
fundamental não sofra coma re-
dução de recursos.
Alguns dos países da Organi-

zação paraCooperação eDesen-
volvimento Econômico (OCDE)

com melhor desempenho inves-
tem cerca de 20% do seu PIB
per capita em cada aluno matri-
culado no período de um ano; a
média brasileira é de 13%, mas
com fortedesigualdade. SãoPau-
lo vai além da média nacional,
chegando a 15%, e Garanhuns,
por exemplo, não chega a 8%.
Afinal de contas, de que vale

investir num ensino médio com
alunos egressos de redes funda-
mentais municipais fragilizadas
e com pouca capacidade de fi-
nanciamento? Ou de que vale a
boa intenção de fazer tudo por
todos se não há recursos sufi-
cientes e correndo o risco de
piorar o que já está ruim? O
ideal teria sido a concepção de
pelomenos três fundos específi-
cos para o financiamento da
educação básica. Um para o en-
sino pré-escolar, incentivando
os municípios a ampliar com
qualidade suas redes, a manu-
tenção do fundo para o ensino
fundamental obrigatório e um
somente para o ensino médio,
permitindo a ampliação das re-
des estaduais e a melhoria da
qualidade.Mas essa engenharia
foi descartada por uma propos-
ta confusa e holística, sem levar
em conta as reais necessidades
da educação nacional.●

Carlos Henrique Araújo, ex-dire-
tor de avaliação da educação bási-
ca do Inep/MEC, é secretário-exe-
cutivo da ONG Missão Criança.
Nildo Luzio é gestor de políticas
públicas

Sabidamente, o presidente Lula
nunca foi chegado aos bancos
escolares e acadêmicos, e até se
orgulha disso. Nem se tem notí-
cia do que já leu ou escreveu.
Mas nada disso o impede de de-
fender teses emseus pronuncia-
mentos, ainda que muitas vezes
de forma superficial e semargu-
mentos bem fundamentados.
Na terça-feira, no interior deEs-
tados nordestinos, turbinado
por forte calor e audiências
complacentes, falando pelos co-
tovelos, pelos poros e candida-
tíssimo, lançou várias teses des-
se tipo, que tomaram bastante
espaço nos jornais de ontem.
Mas o que é uma tese, essa
questão que tanto atormenta es-
tudantes e pesquisadores em
busca de reconhecimento entre
seus pares e de titulação e avan-
ço nas suas carreiras? Fui escla-
recido por um de meus orienta-
dores, o professor Lance
Taylor, aome dizer, no início de
meu trabalho comele, que eu te-
ria uma tese na minha área se:
I) formulasse umapergunta ori-
ginal no contexto da literatura
sobre o assunto e a respondes-
se; II) desse resposta original a

uma pergunta já formulada e
respondida de uma ou mais ou-
tras formas; III) demonstrasse
estar(em) errada(s) a(s) já co-
nhecida(s) resposta(s) a umade-
terminada pergunta. Esse pro-
fessor também me esclareceu
que as teses dos tipos I e II em
princípio são de sustentação
mais difícil, pois a pergunta tem
de ser limitada no seu alcance,
mas dentro dele a resposta pre-
cisa ser sustentável de um mo-
do geral. Já a do tipo III é mais
fácil de ser defendida, pois bas-
ta dar um exemplo em contrá-
rio para demonstrar que uma
resposta não é válida em geral.
As teses formuladas por Lula
nessa rodada de campanha pelo
Nordeste podem ser enquadra-
das nos tipos I e III. Assim, ele
propôs uma tese do tipo I quan-
do afirmou em Juazeiro (BA):
“Duvido que desde o dia em que
o Brasil foi descoberto teve al-
gum governo que cuidou mais
dos pobres da Bahia do que nós
estamos cuidando neste gover-
no. Duvido.” Trata-se de uma
pergunta original, e ele a res-
ponde pela própria maneira
com que foi formulada. É uma
tese de sustentação arriscada,
pois menospreza o que aconte-
ceu em cinco séculos de história
baiana.Não a conheçopara con-
testar essa tese com outra do ti-
po III retirada dessa história, ta-
refa que poderá ocupar algum
estudante ou pesquisador à pro-
cura de temas para trabalhar.
Entretanto, olhando a história

nacional e lembrando que a Ba-
hia tinha uma grande participa-
ção de escravos na sua popula-
ção, Lula está se colocando aci-
ma do papel da princesa Isabel
na libertação desses escravos.
Isso parece derivar de um enfo-
quemetodológico emque a ênfa-
se no convencimento se sobre-
põe à carência de conhecimen-
to, em particular sobre o passa-
do. Antes, era o nada.
Noutra tese, afirmou: “Muitas
vezes você passa numa cidade
ou num Estado, a obra está sen-
do feita comodinheiro do gover-
no federal e, com a maior desfa-
çatez, o político vai para a televi-
são dizer que a obra é dele. E as
pessoasnãopercebemqueagen-
te sabe.” Exemplificou com o
programa federal Luz para To-
dos, cujo benefício para uma ci-
dade teria sido atribuído por um
deputadoaogovernadordoEsta-
do. Nessa sua tese, do tipo III,
Lula inicialmente se sai bem ao
apresentar um exemplo em con-
trário, o que tambémdemonstra
a pertinência das observações
demeu orientador. Entretanto a
tese de Lula é vulnerável sob ou-
traótica, pois nos seusdesdobra-
mentos pode também ser vista
comouma tese do tipo I.
Ou seja, ele põe a questão de
políticos que assumem a pater-
nidade de obras alheias e dá a
entender que quem faz isso são
os outros, não ele. Novamente
se pode contestá-lo comuma te-
se do tipo III, ou seja, um exem-
plo de que ele faz a mesma coi-
sa. Assim, disse em Arapiraca
(AL) que na Bahia, de onde vie-
ra, “temos 1,08 milhão de pes-
soas recebendo o Bolsa-Famí-
lia”. Ora, esse programa é na
sua essência um conjunto de
programas herdados da gestão
FHC, como o Bolsa-Escola e o
Vale-Gás. É certo que es-
se conjunto foi ampliado
na administração atual,
mas não veio do zero pa-
ra o número de que o
presidente-candidato se
vangloriou. Ou seja,
grande parte resultou
da ação dogoverno ante-
rior. Novamente, para
Lula, antes era o nada.
Em mais uma tese do
tipo I, atacou a “elite”
queo precedeuno gover-
no, afirmando que o seu
está “fazendo história”
ao “repartir com os po-
bres o dinheiro arreca-
dado com (sic) os ricos”.
Mais uma vez, uma tese
do tipo III refuta sua afir-
mação. Historicamente,
os impostos brasileiros
são predominantemen-
te indiretos e sobre o
consumo, o que torna
sua incidência relativa-
mente maior sobre as
classes de baixa renda.
Ou seja, os pobres tam-
bém recebem do gover-
no dinheiro arrecadado
deles mesmos. E mais:
para expandir seus gas-

tos, Lula vemampliando a dívi-
da pública, cujos juros remu-
neram osmais ricos. Portanto
aí há até dinheiro dos pobres
indo para os ricos.
A última afirmação que
abordarei beira a tautologia,
ao afirmarLula: “Sounordesti-
no porque o sangue que corre
na minha veia é de matuto do
Nordeste.”Comonasceuna re-
gião, basta isso para qualificá-
lo comonordestino, e assimele
parece dizer que é nordestino
porque é nordestino, uma con-
dição que independe do san-
gue que lhe corre pelas veias.
Se for a outras regiões com
o mesmo calor e entusiasmo,
talvez venhaadizer que é sulis-
ta porque aprecia o vinho da
região, mineiro porque gosta
de queijos, e por aí afora. Es-
sas tesesmetafóricas seriam ir-
refutáveis porque formuladas
no plano da crença pessoal, e
não da ciência. Mas mesmo as
outras teses acima citadas se
enquadram na categoria do
“acredite se quiser”, pois não
se sustentamna realidade.
Em particular, elas mos-
tram um Lula modernista a
romper com o passado, “fa-
zendo história”, como se tudo
começasse com ele, mas igno-
rando o mundo de hoje, pós-
moderno. Neste, novamente
se resgata o passado, entre ou-
tras razões, porque só a par-
tir do seu reexame será possí-
vel construir um futuro me-
lhor para o Brasil.●

Roberto Macedo, economista
(USP), com doutorado pela Uni-
versidade Harvard (EUA), pes-
quisador da Fipe-USP e profes-
sor associado à Faap, foi secre-
tário de Política Econômica do
Ministério da Fazenda
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Lula-lá
Em relação à matéria Alckmin
convence triunvirato a ampliar
consulta (22/2, A10), o triunvira-
to já se decidiu: o candidato
será José Serra. O almoço
comGeraldo Alckmin serviu
(imagino) para convencer o
governador a “se entregar” e a
transmitir assim a tão sonhada
e falsa imagem de unidade
partidária. Mas Alckmin não se
entregou, alegando ter apoio das
bases. E que vai lutar até o fim e
fazer o PSDB sangrar até
a eleição. O resultado vai ser:
Serra para candidato, partido
dividido, “o soldado” Alckmin
fazendo corpo mole e Lula-lá
outra vez. Viva!
EDUARDO PERES SABINO

magico@eduardoperes.com.br

São Paulo

Tucanosincorrigíveis
É curioso constatar como gente
tão inteligente pode agir de for-
ma tão burra. Parece incrível,
mas o PSDB não aprendeu a li-
ção e está conseguindo repetir a
incompetência eleitoral que exi-
biu em 2002, enredando-se com
seu dilema cruel e se esquecen-
do de quem é o verdadeiro adver-
sário a ser derrotado para o bem
da Nação. Continuam a prevale-
cer as veleidades pessoais, en-
quanto o presidente-candidato,
em plena campanha, apesar
de toda a bandalheira, está na-
dando de braçada rumo à reelei-
ção, rindo e filosofando: “errar
é humano”. E persistir no erro
seria o quê, “tucanice”?
ROBERTO BARONE

roberto.barone@consultax.com.br

São Paulo

●

Sinceramente, não entendo a
tamanha discussão a respeito
do assunto que se refere àmanei-
ra como o PSDB vai decidir so-
bre seu candidato. Para quem
está se lixando com princípios,
valores ou regras, fica aqui um
lembrete: no último DataFolha,
60% dos eleitores do PSDB pre-
ferem José Serra como candida-
to, 37% preferem Geraldo Alck-
min. Há algo mais democrático
do que essa opinião?
CRISTINA IKONOMIDIS

cristina.ikonomidis@sangari.com.br

São Paulo

FHCnacampanha
Muito faz quem não atrapalha!
Já atrapalhou em 2002 ajudan-
do Lula. Está na hora de o senhor

dar aula nos EUA. Bye-bye!
FREDERICO MENKE

fredmenke@ip2.com.br

São Paulo

Projetonagaveta
O drama se repete: o sr. governa-
dor deixou sua sobriedade, o
sr. prefeito não sai de seumutis-
mo, o triunvirato não se decide e
ninguém se lembra do ocorrido
em 2002: o partido se dividiu
entre Serra e Ciro, e nós engoli-
mos Lula. Por favor, deixem as
ambições, as vaidades, as gló-
rias de lado! Apresentem um
grande projeto de governo e pen-
sem não em si mesmos, mas no
Brasil, que está sendo dilapida-
do, desmoralizado, corrompido e
que deve ser reabilitado, afinal, é
nossa pátria, que amamos.

YONY BLUNDI

yonyblundi@hotmail.com

São Paulo
●

Enquanto membros do PSDB
(Geraldo Alckmin e José Serra) e
do PMDB (Germano Rigotto e
Anthony Garotinho) brigam para
escolher o candidato à Presidên-
cia da República, o presidente
Lula nada de braçada na frente.
É preciso que os candidatos se-
jam escolhidos o mais rápido
possível. Do contrário não vai
haver segundo turno.
OLYMPIO FÉLIX DE ARAÚJO C. NETTO

São Paulo

Consumidorpagaaconta
Por causa de uma diferença de
centavos no preço do litro de ál-
cool, o governo reduz de 25%

para 20% a quantidade adiciona-
da à gasolina (22/2,Governo
reduz álcool na mistura. Agora é
a gasolina que deve subir, B1).
Como conseqüência, a gasolina
vai ficar 2,6%mais cara, a emis-
são de monóxido de carbono au-
mentará e o cresce o lucro da
Petrobrás. Muito obrigado!
JOSÉ ERLICHMAN

joserlichman@terra.com.br

São Paulo
●

E nós teremos de pagar pela avi-
dez de lucro dos produtores de
álcool? Onde está esse governo
que não os pune? Agora, gosta-
ria de saber quanto custa a gaso-
lina sem álcool em outros países
produtores de petróleo. Por que
a Petrobrás não limita seu ganho
absurdo (R$ 30 bilhões de lucro
num ano – 18/2, B1)? Para que a

CarlosHenriqueAraújoeNildoLuzioRobertoMacedo

SINAIS PARTICULARES

Diretor: Ruy Mesquita
Diretoria Executiva: Célio V. Santos Filho, Elói Gertel, Sandro Vaia

FÓRUM DOS LEITORES

O ESTADO DE S. PAULO

ENDEREÇO
Avenida Eng. Caetano Álvares, 55, 6.º andar, CEP 02598-900

FAX:
011 3856-2920

E-MAIL:
forum@estado.com.br

Proposta do governo
não leva em conta as
reais necessidades
do ensino

Ele argumenta
como se antes
de seu governo
houvesse o nada
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