
Educação: peça-chave
perfil de educação no Brasil
apresentou melhoria signifi-
cativa nas últimas décadas,
com redução da taxa de anal-
fabetismo, aumento do núme-
ro de matrículas em todos os

níveis de ensino e crescimento da esco-
laridade média da população! Apesar
disso, a situação da educação no país ain-
da é muito insatisfatória, não apenas do
ponto de vista qualitativo, mas também
no tocante aos indicadores quantitativos.
Por exemplo, o Brasil ocupa hoje a primei-
ra colocação em atraso escolar, quer dizer,
em repetência de séries.

A comparação do nível educacional
do Brasil com o de países com níveis de
renda similar coloca-o em posição des-
favorável. Em termos de escolaridade
média da população, por exemplo, o
Brasil encontra-se aproximadamente
dois anos de estudo abaixo do que seria
de se esperar para um país com sua ren-
da per capita, no conjunto de países la-
tino-americanos.

O exame da evolução do nível de es-
colaridade ao longo das últimas déca-
das revela que, apesar do crescimento
observado, passando de uma média de
dois anos de estudos em 1960 para cerca
de cinco anos em 1990, esse aumento é
menor do que o esperado, em função do
crescimento da renda per capita no mes-
mo período.

Na avaliação do nível educacional
da população, é importante considerar,
além do número médio, a distribuição
da população segundo anos de estudo.
Nesse contexto, cabe notar que as aná-
lises relativas ao papel da educação no
êxito econômico dos países do Sudeste
Asiático têm enfatizado tanto a veloci-
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dade com que o sistema educacional
naquela região foi capaz de se expan-
dir, quanto o fato de que essa expansão
se concentrou nos níveis educacionais
mais baixos, passando aos mais eleva-
dos apenas quando se exauria a possi-
bilidade de expansão nos níveis infe-
riores. Tal forma de expansão tem sido
considerada essencial à capacidade
daquelas economias de combinar cres-
cimento econômico com níveis de desi-
gualdade baixos e, por vezes, decli-
nantes. Segundo Gustavo loschpe, eco-
nomista e especialista em Educação,
"enquanto o Brasil comemora a "qua-
se universalização" do ensino funda-
mental, países como Coréia do Sul e
Espanha comemoram a universaliza-
ção completa no âmbito do ensino su-
perior - faculdades e universidades".

A baixa escolaridade da população
infantil brasileira parece refletir, en-
tre outros fatores, a contraposição en-
tre a atratividade do mercado de traba-
lho e um sistema educacional muito
pouco atraente, em razão da baixa qua-
lidade e/ou da sua inadequação às de-
mandas da população pobre. Por outro
lado, a baixa qualidade do sistema e-
ducacional está menos relacionada à
escassez de recursos do que à inefi-
ciência com que são distribuídos e uti-
lizados. Essa ineficiência decorre, em
boa medida, do formato institucional
do sistema, marcado por forte frag-
mentação, ausência de instâncias efe-

tivas de coordenação e precariedade
dos mecanismos de informação e ava-
liação. Neste contexto, a má qualidade
do ensino está associada à baixa efi-
ciência dos insumos educacionais mo-
bilizados. Para loschpe, "o Brasil não
investe pouco. Na verdade, aloca mal
os recursos". Ainda segundo ele, o país
precisa investir no treinamento de pro-
fessores, na organização dentro do uni-
verso escolar, além de focar seus esfor-
ços na massificação do método fônico
em detrimento do construtivista. Res-
salte-se, em particular, a qualificação
deficiente dos professores, que reflete
a deterioração do processo de forma-
ção do magistério, os níveis salariais
vigentes e as graves deformações exis-
tentes no sistema de carreiras e de re-
muneração dos docentes.

Por fim, é importante salientar que a
educação se constitui em insumo funda-
mental para o desenvolvimento dos paí-
ses. Inclusive, alguns analistas cunha-
ram a expressão "A era do conhecimen-
to" - o que é verdade, principalmente,
quando se toma por base os exemplos
supracitados, de países que tiveram
seus crescimentos intimamente ligados
ao planejamento em educação. Assim,
segundo Gustavo loschpe, "é preciso ha-
ver uma pressão da sociedade civil no
sentido de entender a real importância
e papel da educação. Do contrário, o
Brasil continuará a perder o bonde da
história e será o eterno país do futuro".

É preciso haver uma pressão da sociedade
civil no sentido de entender a real
importância e papel da educação.
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