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O Brasil é realmente uma terra de contrastes. Já foi chamado de "Belíndia", porque tinha o 
tamanho da economia da Bélgica e a pobreza da Índia. Recentemente, ganhou o apelido de 
"Ingana", pois compartilha ao mesmo tempo a carga tributária da Inglaterra e a qualidade dos 
serviços públicos de Gana. Um olhar mais cuidadoso é capaz de identificar mais um 
antagonismo. Por um lado, pode-se dizer que o Brasil alcançou certa maturidade na condução 
da sua política macroeconômica. Aboliu práticas populistas e demagógicas, abandonou 
posturas ideológicas e manteve uma continuidade na política. Por outro lado, no que diz 
respeito à política educacional, exatamente o oposto prevalece. Não é difícil entender essas 
diferenças.   
   
Na área macroeconômica, nem sempre a sensatez prevaleceu. No passado, várias 
heterodoxias foram experimentadas: congelamento de preços e salários, moratória da dívida 
externa, confisco da poupança etc. O momento de inflexão começou na esteira do sucesso do 
Plano Real e o fim da inflação. A partir de 1999, uma específica política macroeconômica 
passou a ser, implicitamente, a política do Estado, e não mais de governo. Seus pilares são 
formados pelo respeito aos contratos, preocupação com o equilíbrio fiscal, o regime de metas 
de inflação e taxa de câmbio flexível.  
 
A explicação para essa ausência de aventuras na macroeconomia é uma só. As forças do 
mercado impedem qualquer desvio significativo dos pilares básicos. Com a integração do 
mercado brasileiro ao mundial, qualquer movimento suspeito e de desconfiança por parte dos 
investidores leva a uma fuga de capitais do país. As conseqüências podem ser uma 
desvalorização cambial, com repercussões inflacionárias, e necessidade de aumentar os juros, 
com possíveis impactos recessivos. Ou seja, exatamente o que não deseja o governo. Por isto, 
ele foge de aventuras.  
 
O problema da educação é que não existe um equivalente ao mercado que impeça a adoção de 
políticas esdrúxulas. Portanto, elas campeiam e são de diferentes naturezas.  
 
A sociedade pode exercer função de controle sobre a política de educação, da mesma forma 
como o mercado faz na economia 
 
As políticas educacionais são doutrinárias e ideológicas. Por exemplo, em recente proposta de 
reforma universitária, o Ministério da Educação propõe que 70% do capital de uma instituição 
de ensino superior com fins lucrativos deve pertencer a brasileiros. Ou seja, ainda existe 
aquela visão arcaica de condenação ao capital estrangeiro. Mas não somente a ele. Ao próprio 
capital privado também. Dentre as razões que motivaram a mesma proposta, uma delas é 
conter a expansão das universidades privadas, que atingem 70% das vagas disponíveis. A 
Austrália, a Coréia e o Japão têm, respectivamente, 0%, 73% e 77% dos alunos matriculados 
em universidades privadas. Todos têm sistema de melhor qualidade que o brasileiro. Portanto, 
o importante não é a origem do capital. Outra posição doutrinária é identificar universidade 
pública como necessariamente sendo gratuita. Cerca de 70% do sistema universitário dos 
Estados Unidos é público, mas seus alunos pagam pelo ensino. O relevante, no entanto, é que 
estudos mostram que lá, apesar da cobrança, os alunos provenientes de famílias de baixa 
renda não deixam de cursar uma universidade por motivos financeiros, pois subsídios, 
empréstimos ou bolsas de estudo são fornecidos.  
 
As políticas educacionais são também populistas. Os gestores da educação fingem desconhecer 
uma realidade inexorável: a existência de recursos escassos. Por tratarem de um tema de 
extrema relevância, tentam vender a ilusão de que não pode haver limites de verbas para os 
seus planos mirabolantes. Todos eles sem nenhuma preocupação com eficiência e resultados. 
Mal que afeta políticos de diferentes matizes políticas. É só lembrar, por exemplo, dos Cieps do 
Brizola, dos Ciacs do Collor e dos CEUs da Marta Suplicy. Escolas "perfeitas", extremamente 
caras, impossíveis de serem replicadas para todo o universo escolar. Ainda nesta linha 
populista, é um sacrilégio argumentar que não se pode dar a mesma prioridade para o ensino 
nas escolas e nas universidades, que uma escolha necessariamente tem que ser feita.  



 
Por fim, as políticas educacionais não apresentam uma continuidade de médio e longo prazos, 
necessária para o sucesso. Nas escolas, em geral, cada novo secretário de educação introduz a 
sua política, sempre com a promessa de gerar uma "revolução" na educação. Essa realidade é 
relatada com maestria no livro "A escola vista por dentro", de João Oliveira e Simon 
Schwartzman. Eles descrevem que as autoridades praticamente não se preocupam com os 
resultados dos seus programas. Os professores e as escolas não impõem resistências à sua 
implementação, "porque sabem que o fôlego logo passa e tudo voltará ao 'normal' em breve. 
(Afinal), a melhor forma de não mudar é inovar sem cessar". O mesmo ocorre nas políticas 
para as universidades. Por exemplo, o governo anterior introduziu o Provão para averiguar a 
qualidade dos alunos graduados. O novo governo descontinuou a política para retomá-la com 
uma formato diferente. Em suma, não existe um consenso, que deveria se basear em estudos 
e nos resultados obtidos nas diferentes experiências, sobre qual política é a mais eficaz.  
 
Quem poderia realizar, na área educacional, função semelhante que o mercado exerce na 
macroeconomia é a sociedade brasileira. Mas, surpreendentemente, não causa furor ou 
indignação a péssima qualidade da educação no Brasil, aonde, por exemplo, quase 60% dos 
alunos da 4ª série são praticamente incapazes de ler. Talvez porque os formadores de opinião 
estudem em escolas particulares e sejam os grandes beneficiários da política de universidades 
públicas gratuitas. Em contraste, nos Estados Unidos, quando na década de 1980 o governo 
federal publicou um relatório chamado "Nation at Risk", indicando perdas de competitividade 
da economia decorrentes do declínio nos padrões educacionais, sucedeu um furor nacional. 
Como conseqüência, mudanças importantes ocorreram nas políticas educacionais nas escolas, 
com impactos significativos na sua qualidade.  
 
Consciência dos impactos da educação sobre o crescimento econômico, a distribuição de 
renda, a mobilidade social e até mesmo a violência, a sociedade brasileira tem. Falta dar um 
passo a mais e exigir maturidade nas políticas educacionais.  
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