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No último Programa Internacional de Avaliação de Aluno (Pisa), realizado pela Organização para
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que mede a capacidade de leitura e o
aprendizado de matemática e ciências dos estudantes de 15 anos em 65 países, o Brasil ocupou a
vergonhosa 55ª posição em leitura, 59ª em ciências e 58ª em matemática. Dos 18 mil alunos
brasileiros que fizeram o exame, 67,1% estão abaixo do nível de aprendizagem considerado bom
ou adequado em matemática, e somente 1,1% estão num nível elevado. Enquanto na média geral
dos alunos examinados da OCDE, somente 23,1% estão abaixo do nível e 12,6% estão num nível
elevado. Em leitura, somente 0,5% dos estudantes brasileiros estão num nível elevado. Em
ciências -ah! Para que mesmo serve a ciência hoje em dia? -, somente 0,3% dos nossos alunos
estão num nível elevado. Como faremos inovação com esse nível de conhecimento? Segundo a
OCDE, no ritmo atual de desempenho levaremos 25 anos para alcançar as médias dos alunos dos
países pesquisados. Isso, levando-se em consideração que os outros países ficarão com as médias
estacionadas, algo improvável, o que indica que esse número deverá ser ainda maior. E mais, a
média de pontos em matemática dos estudantes examinados foi de 494, enquanto a dos brasileiros
foi 391 pontos, com uma taxa de crescimento anual de 4,1 pontos nos últimos 12 anos. Em
ciências, a média dos examinados foi de 501 pontos e a dos brasileiros foi de 405, com taxa de
crescimento anual de 2,3 pontos. Portanto, levaremos 41 anos para alcançar a média da OCDE. E
fica ainda pior quando comparamos ao nível de leitura: serão 71 anos para alcançar a mesma
média. É de perder o fôlego! A classe média brasileira, há muito tempo, não está conformada com a
qualidade do ensino público fundamental. Prova disso é que 14% estão com seus filhos em escolas
particulares. Mas, agora que descobriram que esse ensino não é lá essas maravilhas, irão reagir?
Uma outra pesquisa, indicadores de desenvolvimento sustentável-2012&Prime; (PNAD 2011),
realizada pelo insitituto brasileiro de geografia e estatísticas (IBGE), mediu a taxa de escolaridade
do brasileiro, que representa a média de anos de estudo da população com idade a partir de 10
anos. A média nacional foi de 7,3 anos de estudo, com crescimento de somente 1,8 anos nos
últimos 16 anos. Nesse ritmo, levaremos 50 anos para alcançar a taxa de escolaridade dos países
mais avançados: a média dos Estados Unidos é de 12,4 anos; Alemanha tem 12,2; Coreia do Sul
tem 11,6; e Japão tem 11,5 anos. No Brasil, somente 24,5% da população com mais de 25 anos
tem 11 anos ou mais de estudo. O Brasil ainda tem 8,7% da população de analfabetos absolutos,
sem falar dos funcionais, que têm capacidade mínima de leitura e escrita. Mas, o mais importante
não é o valor percentual, e sim o valor absoluto: são 12,9 milhões de pessoas nessa situação,
segundo a mesma pesquisa. Antes de ser um problema econômico, como é tratado por grande
parte do poder público, essa é uma questão de justiça social, de ética e moral de toda a sociedade
brasileira, representada pelos inúmeros governos ditatoriais e democráticos das últimas décadas.
Temos que trocar a taxa de retorno econômico pela inclusão social. Aliás, não devemos nem usar
taxa de inclusão, pois temos que tratar as pessoas individualmente, e não como um número dentro
de uma estatística. Traçando uma relação com outra pesquisa realizada também pelo IBGE, vemos
que a falta de pessoal qualificado para 72,5% das empresas pesquisadas é um gargalo para o
avanço da inovação. A pesquisa de inovação tecnológica (Pintec), realizada pelo IBGE e divulgada
no final de 2012, mostrou que entre as 128,68 mil empresas pesquisadas, 45,9 mil implementaram
um produto e/ou processo novo entre 2009 e 2011, ou seja, 35,6% das empresas pesquisadas
haviam sido inovadoras. O que chama a atenção é o segmento de serviços de engenharia e
arquitetura, em que somente 29,6% foram inovadoras. Como alcançar o desenvolvimento dessa
forma? As 45,9 mil empresas inovadoras empregavam 103,3 mil pessoas nas atividades internas
de pesquisa e desenvolvimento, isto é, 2,24 profissionais por empresa, quantidade muito pequena.
E somente 11 mil profissionais eram pós-graduados. O mundo está a cada dia mais complexo,
exige pessoas mais instruídas, com capacidade de adquirir informações por conta própria, que
saibam fazer suas escolhas e cobrar resultados, comprometimento e decência. Como um país pode
ser próspero sem ser inovador? Como ser inovador sem ter uma população educada, com seus
alunos com proficiência em leitura, matemática e ciências? A educação é a base para o

desenvolvimento humano e econômico de qualquer nação.
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