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Capítulo I: Introdução

Em “Notas do Porão” Dostoiévski ressalta “Sou um homem doente, sou um 

homem mau. (...) Sou grosseiro com as pessoas, como não aceito suborno eu mereço 

alguma forma de compensação”. Parodiando Dostoiévski, pode-se dizer que o Brasil é

um país doente, o Brasil é um país mau. A distribuição de renda aqui está entre as piores 

do mundo. A taxa de crimes violentos está entre as mais altas do planeta. O ensino 

fundamental público pode ser qualificado como um dos piores do globo. A saúde pública 

encontra-se em frangalhos; a classe política brasileira é seguramente uma das mais 

corruptas do mundo; um amplo rol de setores baseia sua política de 

contratação/promoção muito mais em critérios políticos do que propriamente em critérios 

técnicos. Nosso país é um país doente.

De onde vieram as mazelas brasileiras? Como remediá-las? Responder a essas 

duas perguntas é o objetivo básico desse livro. Para tanto, serão escolhidos 10 temas que 

afetam diretamente o cidadão comum, 10 verdadeiros fantasmas que assolam nossas 

vidas. Depois disso, cada um desses problemas será analisado tanto em suas origens 

como também por meio de propostas de melhorias.

Um alerta é necessário nesse ponto: este livro apresenta uma série de propostas de 

políticas, sociais e econômicas, com potencial de melhorar nossa sociedade sem aumentar 

os gastos públicos. Ou seja, uma preocupação básica aqui é propor melhorias no sistema 

que não envolvam aumentos de custos. Outro detalhe importante: um regime democrático 

não é afeito a mudanças bruscas. Sendo assim, deve-se ter em mente que a adoção das 

sugestões contidas neste livro devem ser implementadas paulatinamente, sem grandes 

alterações repentinas.

Abaixo estão listados os 10 desafios que nossa sociedade precisa enfrentar e 

vencer, para alcançar um padrão de desenvolvimento econômico e social elevado e 

sustentável:

1) Educação



2) Saúde

3) Segurança

4) Habitação e Planejamento Urbano

5) Competição entre empresas

6) Impostos e Gasto Público

7) Inflação

8) Leis Trabalhistas

9) Sistema de Previdência

10) Ajuda aos Pobres e Distribuição de Renda

Numa sociedade complexa como a nossa é evidente que existem outros 

problemas, mas acredito que a maioria de nós concorda que os 10 fantasmas listados 

acima respondem por mais de 90% de nossas preocupações. Abra um jornal, ou uma 

revista, e você verá que as principais manchetes estarão fazendo referência a um desses 

problemas.

No próximo capítulo começaremos nossa análise.



Capítulo II. Fantasma 1: Educação

A educação pública brasileira está seguramente entre as piores do mundo. Os 

testes internacionais são muito claros a esse respeito. Um amplo conjunto de testes de 

comparação entre países aponta na mesma direção: o Brasil ocupa sempre péssimas 

posições no ranking da qualidade do sistema educacional. Mesmo quando comparamos a 

qualidade da educação no Brasil com a de outros países de similar renda per capita, ou

similar nível de desenvolvimento econômico, temos um péssimo desempenho.

Em relação a outros países, o PISA (Programa Internacional de Avaliação de 

Alunos) – coordenado pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE) – não deixa dúvidas a respeito do baixo desempenho dos alunos brasileiros. O 

PISA avalia o conhecimento dos alunos (na faixa dos 15 anos de idade matriculados da 7ª 

série (8º ano) até o final do ensino médio) em três áreas: leitura, matemática e ciências.

Em 2009 o PISA avaliou estudantes de 65 países, sendo 34 deles da OCDE. No ranking 

geral, o Brasil ocupou a 53ª posição com uma média de 401 pontos contra uma média de 

496 pontos dos países da OCDE. O Brasil ficou atrás de vários países que possuem um 

nível de desenvolvimento econômico similares ou inferiores ao nosso, tais como a Grécia 

(473 pontos), a Rússia (469), Turquia (455), Sérvia (442), Chile (439), Bulgária (432), 

Uruguai (427), Romênia (427), Tailândia (422), México (420), Trinidad e Tobago (414), 

Montenegro (404) e Jordânia (402). Imediatamente atrás do Brasil temos a Colômbia e o 

Kazaquistão (399 pontos), a Argentina (396), e a Tunísia (392).

Separando os dados do PISA por área, temos que no teste de 2009 o Brasil obteve 

uma média de 412 pontos em leitura, 386 em matemática, e 405 em ciências. De acordo 

com a OCDE podemos classificar o Brasil como sendo de nível 2 (o terceiro pior nível)

em leitura (pontuação entre 407 e 480 pontos), nível 1 (o nível mais baixo) em 

matemática (pontuação entre 358 e 420 pontos), e nível 1 (o nível mais baixo) em 

ciências.



A OCDE divide a área de leitura em 7 níveis: 1A, 1B, 2, 3, 4, 5 e 6. Sendo 6 o 

nível mais alto e 1A o nível mais baixo. O Brasil com uma pontuação de 412 pontos fica 

no nível 2 (por pouco não caindo para o nível 1B). O nível 2 é considerado como o nível 

base de proficiência a partir do qual os estudantes começam a demonstrar capacidades 

que os ajudarão a participar efetivamente, e de maneira produtiva, da vida. Com este 

nível de habilidade, os estudantes são capazes de  realizar tarefas simples tais como 

encontrar no texto informações que safistazem alguns critérios, e de maneira geral são 

capazes de entender o significado de um artigo desde que este exija um baixo nível de 

inferência sobre informações que não estejam explicitamente no texto. Os Estados 

Unidos, que recursivamente é exposto como um exemplo negativo, tem uma pontuação 

em leitura de 500, o que o coloca um nível acima do Brasil. Também um nível acima do 

Brasil (mas com nível de desenvolvimento econômico similar ao nosso) estão a Eslovênia 

(483 pontos), a Estônia (501), e a Letônia (484). Outros países com nível de 

desenvolvimento similar ao Brasil também estão na nossa frente na área de leitura. Entre 

eles, podemos destacar a Coréia do Sul (539), Hungria (494), Croácia (476), Turquia 

(464), Rússia (459), Chile (449 pontos), Sérvia (442), Uruguai (426), México (425), e 

Romênia (424). 

A área de matemática é dividida em 6 níveis, e o Brasil com 386 pontos ocupa o 

mais baixo deles (nível 1). No nível 1 os estudantes são capazes de responder questões 

envolvendo contextos familiares onde todas as informações relevantes estejam presentes, 

e as questões sejam claramente definidas. Neste quesito os Estados Unidos marcaram 487 

pontos e se situam no nível 3, mostrando uma vez mais que não devemos fazer tão pouco 

caso do exemplo americano sem sermos mais críticos ainda de nosso próprio modelo. 

Num nível acima do Brasil (nível igual ou superior a 2, mas com desenvolvimento 

econômico similar ou inferior ao nosso) podemos citar a Coréia do Sul (546 pontos), 

Estônia (512), Eslovênia (501), Hungria (490), Letônia (482), Rússia (468), Croácia 

(460), Turquia (445), Sérvia (442), Azerbaijão (431), Bulgária (428), Romênia e Uruguai 

(427), e Chile (421). Outros países, em similar estágio do desenvolvimento econômico ou 

inferior ao nosso, também se saíram melhor do que o Brasil. Entre eles podemos destacar 

o México (419), Trinidad e Tobago (414), Cazaquistão (405), e Argentina (388).



A área de ciências também é dividida em 6 níveis. O Brasil com uma pontuação 

de 405 pontos ocupa o nível mais baixo (nível 1). No nível 1 os estudantes têm tamanha 

limitação de conhecimento científico que os mesmos só podem ser aplicados num 

conjunto restrito e familiar de situações. Para efeitos de comparação, os Estados Unidos 

com 502 pontos ocupa o nível 3. Alguns países com nível de desenvolvimento econômico 

similar, ou inferior ao brasileiro, estão em níveis de ciências mais elevados (nível 2 ou 

superior). Entre eles podemos destacar  a Coréia do Sul (538 pontos), Estônia (528), 

Eslovênia (512), Hungria (503), Letônia (494), Croácia (486), Rússia (478), Turquia 

(454), Chile (447), Sérvia (443), Bulgária (439), Romênia (428), Uruguai (427), 

Tailândia (425), México (416), Jordânia (415) e Trinidad e Tobago (410). Temos também 

o Cazaquistão (400 pontos), Argentina (401), Tunísia (401), e Colômbia (402), com notas 

similares à obtida pelo Brasil.

O que os resultados do PISA (2009) indicam é que os estudantes brasileiros tem 

desempenho baixo a nível internacional. Isso acontece em todas as áreas analisadas: 

leitura, matemática e ciências. No conjunto esses resultados mostram que o aluno 

brasileiro está, na média, bem atrás dos estudantes de outros países desenvolvidos. 

Quando comparamos os resultados do Brasil com países de similar (ou inferior) 

desenvolvimento econômico, ainda assim o desempenho dos estudantes brasileiros deixa 

a desejar.

Quando analisamos os dados do PISA (2009) devemos chamar a atenção para as 

disparidades regionais presentes no Brasil. A média nacional no teste foi de 401 pontos: 

412 em leitura, 386 em matemática, e 405 em ciências. Contudo, alguns estados 

apresentaram desempenho bem inferior à media nacional. Alagoas (354 pontos),

Maranhão (355 pontos), Acre (371 pontos), Amazonas (371 pontos), Rio Grande do 

Norte (371 pontos) e Sergipe (372 pontos) foram os estados com as piores médias gerais. 

No quesito leitura, Alagoas (362,6 pontos) e o Maranhão (363 pontos) foram os 

destaques negativos. No quesito matemática, novamente Alagoas (347,6 pontos) e o 

Maranhão (341,1 pontos) foram os últimos colocados. Por fim, no quesito ciências, 



também Alagoas (352,7 pontos) e Maranhão (362,3 pontos) foram os estados com as 

piores médias. Na ponta oposta, o Distrito Federal (439 pontos), Santa Catarina (428 

pontos), Rio Grande do Sul (424 pontos), e Minas Gerais (422 pontos) foram os 

destaques positivos. Em leitura, o Distrito Federal (449,4 pontos) e Santa Catarina (438,1 

pontos) foram quem apresentaram o melhor desempenho. No quesito matemática, 

novamente o Distrito Federal (424,8 pontos) e Santa Catarina (411,9 pontos) lideraram. 

Em ciências, novamente o Distrito Federal (442,6 pontos) e Santa Catarina (434,8 

pontos) foram os campeões.

Muito interessante também é a análise dos dados do PISA (2009), para o Brasil, 

desagregados entre escolas públicas e privadas. De acordo com informações presentes no 

site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP)

temos grandes diferenças de desempenho em razão da dependência administrativa da 

escola. Por exemplo, escolas públicas federais tiveram no PISA (2009) uma média geral 

de 528 pontos (535 pontos em leitura, 521 em matemática, e 528 em ciências) e as 

escolas privadas seguiram a mesma tendência, obtendo uma média geral de 502 pontos 

(516 pontos em leitura, 486 em matemática, e 505 em ciências). Ambas as médias se 

situam acima da média geral da OCDE que é de 496 pontos. Além disso, também ficam 

acima da nota de importantes países tais como a Noruega e o Reino Unido (500 pontos), 

a Dinamarca (499), a França (497), os Estados Unidos e a Suécia (496), a Áustria (487) e 

a Espanha (484).

De acordo com os dados do PISA (2009), no Brasil o problema está concentrado 

na escola pública não-federal. Nas escolas públicas não-federais a média geral foi de 387 

pontos (muito inferior à média das escolas públicas federais e privadas), e foi distribuída 

da seguinte maneira: 398 pontos em leitura, 372 em matemática, e 392 em ciências. Isso 

coloca as escolas públicas não-federais brasileiras num nível abaixo do de países tais 

como Trinidad e Tobago (414 pontos), Jordânia (402), Cazaquistão (399), e Azerbaijão 

(389).



Informações adicionais também não deixam dúvidas a respeito da nossa baixa 

qualidade educacional. Por exemplo, apenas 5% dos alunos que terminam o ensino 

fundamental tem o nível de matemática que deveriam ter nesse estágio do aprendizado. 

Esse número é de 6% para os requisitos em língua portuguesa. Isto é, a cada 100 alunos 

que concluem o ensino fundamental 94 não sabem o que deveriam saber de português, e 

95 não sabem o que deveriam saber de matemática. Dados adicionais mostram que 30% 

dos brasileiros são incapazes de ler e compreender um parágrafo simples.

Sobre o nível educacional do estudante brasileiro de 4ª e 8ª séries (5º e 9º anos) do 

ensino fundamental e 3º ano do ensino médio, o Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Básica (SAEB) oferece estatísticas interessantes. O SAEB aplica provas de 

língua portuguesa e matemática, sendo que a avaliação é feita por amostragem, e os 

resultados são reportados tanto para o Brasil como para cada unidade da federação. Em 

2005, olhando apenas para as escolas urbanas não-federais, 9,2% dos estudantes da 4ª 

série do nível fundamental foram classificados como nível 0 (pontuação inferior a 125 

pontos) em matemática (numa escala que vai até o nível 13 – alunos com 425 ou mais 

pontos). Outros 15,1% foram classificados como nível 1 (entre 125 e 150 pontos). 

Apenas 4% destes alunos atingiram o nível 7 ou superior em matemática. As notas não 

foram melhores na avaliação de língua portuguesa, onde 13,5% destes alunos receberam 

nível 0 (pontuação inferior a 125 pontos), e outros 16,8% nível 1 (pontuação entre 125 e 

150 pontos), numa escala que vai até nível 11 (375 ou mais pontos). Apenas 5,6% destes 

alunos atingiram nível 6 ou superior.

Em resumo, tanto em comparações internacionais como também em avaliações 

internas temos que a educação no Brasil é de péssima qualidade. O aluno médio 

brasileiro não sabe fazer operações matemáticas que envolvam casas decimais, é incapaz 

de ler um texto longo e tirar dele as conclusões corretas, e na esmagadora maioria das 

vezes é simplesmente incapaz de escrever um parágrafo sem erros graves de 

concordância.



Mas a baixa qualidade educacional brasileira não está restrita a conhecimentos de 

matemática, ciências e língua portuguesa. A pesquisa Pulso Brasil (conduzida pelo 

Instituto Ipsos) mostra que 50% dos brasileiros não sabem localizar o Brasil no mapa 

mundi. Apenas 18% dos brasileiros sabem localizar os Estados Unidos, modestos 3% são 

capazes de localizar a França, e incríveis 84% não sabem que a Argentina faz fronteira 

com o Brasil. Apenas para efeitos de comparação, vamos olhar esses números para os 

norte-americanos: 86% localizam corretamente os Estados Unidos, 81% acertam a 

posição geográfica do México, 54% localizam a França e 47% a Argentina. Interessante 

notar que no Brasil existe uma idéia difundida de que a qualidade da educação americana 

é pior do que a brasileira.

O ensino da língua inglesa também é obrigatório nas escolas brasileiras, mas 

evidências caricaturais sugerem que sua efetividade beire o ridículo. Matérias 

importantes tais como física e química também não tem desempenho melhor por parte de 

nossos alunos. Isto é, mesmo num conceito mais amplo de educação (que inclua 

disciplinas adicionais) a qualidade do ensino no Brasil é baixa.

II.1: Origens do problema

A. Gasto Público com Educação

Muitos atribuem a baixa qualidade da educação brasileira aos baixos 

investimentos realizados pelo governo na educação pública. Essa visão extremamente 

difundida implica que a origem dos problemas educacionais brasileiros se encontram no 

baixo volume de recursos públicos destinados ao financiamento do sistema educacional. 

Isto é, a solução para o problema passaria necessariamente pelo aumento dos recursos 

públicos destinados a educação.

Parece razoável assumir que um aumento dos gastos públicos em educação 

melhore a qualidade da educação pública. Contudo, é errônea a idéia de que sem aumento 

nos gastos não teremos melhoras no sistema educacional. Na realidade, a evidência 



internacional mostra que mesmo países que gastam menos em educação tem um 

desempenho educacional melhor do que o Brasil. Isto é, atribuir o baixo rendimento 

escolar dos brasileiros à falta de recursos para educação é uma visão viesada dos fatos.

De acordo com dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP), em 2008, o setor público gastou R$ 2.761 por ano por aluno de 

1ª a 4ª séries, R$ 2.946 por ano por aluno de 5ª a 8ª série, R$ 2.122 por ano por aluno do 

ensino médio, e incríveis R$ 14.763 por ano por aluno de educação superior (em claro 

contraste com a realidade nacional, temos que nos países da OCDE gasta-se apenas em 

torno de duas vezes mais com alunos de nível superior do que com alunos de educação 

básica). De maneira geral, em 2008, foram gastos R$ 2.995 por ano por cada aluno de 

instituição de ensino público. Mudando a base para o ano de 2007, e fazendo uma 

comparação com base no PIB, temos que o setor público gastou 5,1% do PIB com 

educação (sendo que 4,3% do PIB foram gastos com educação básica (ensino 

fundamental + ensino médio + educação infantil), e outros 0,8% do PIB com educação 

superior).

Para comparações internacionais temos que a média de gastos públicos com 

educação nos países da OCDE em 2004 foi de 5% do PIB contra 3,9% do PIB investidos 

em educação pelo setor público brasileiro. Vale lembrar que países como a Grécia (3,3% 

do PIB), o Japão (3,5%), a Espanha (4,2%), e a Alemanha (4,3%) tiveram investimentos 

públicos em educação em relação ao PIB numa magnitude próxima da brasileira. Para 

países com níveis de desenvolvimento similares ao do Brasil temos que o Chile investiu 

3,3% do PIB em educação pública, a Federação Russa 3,6%, e a Turquia 3,8%.

Usando dados referentes ao ano de 2007, e incluindo os gastos totais em educação 

(públicos e privados), temos que o Brasil investiu 5,2% do PIB em educação contra uma 

média de 6,2% da OCDE. Japão, Espanha, Alemanha e Itália são alguns dos países que, 

em proporção ao PIB, investiram menos em educação que o Brasil.



Excluindo os gastos públicos com o ensino superior, a média dos países da OCDE 

gastou 3,6% do PIB com educação pública no ano de 2004. Para o Brasil este número foi 

de 2,9% do PIB. A Grécia (2,1% do PIB), o Japão (2,7%), a Espanha (2,8%) e a 

Alemanha (2,8%) apresentaram valores similares ao brasileiro. Em relação a países com 

nível de desenvolvimento similares, o Chile investiu 2,7% do PIB nessa modalidade, a 

Federação Russa 2%, e a Turquia 2,9%.

A análise dos parágrafos acima deixa claro que apesar do investimento em 

educação (em relação ao PIB) no Brasil ser menor do que a média da OCDE, tal 

diferença dificilmente pode explicar os enormes diferenciais de resultados encontrados 

nos testes de conhecimento internacionais. Além disso, países que tem um desempenho 

educacional muito superior ao do Brasil (tais como Japão, Alemanha e Espanha) tem 

padrões de gasto em educação pública similares ao nosso. Países que também desfruntam 

de um nível de desenvolvimento semelhante ao do Brasil (tais como o Chile e a 

Federação Russa) também obtém scores de aptidão em testes internacionais superiores ao 

nosso, mesmo com padrões de gastos em educação pública similares ao do Brasil. Isso 

nos leva a inferir que o problema do baixo desempenho educacional do brasileiro vai 

muito além do volume insuficiente de recursos públicos destinados a educação.

Novamente, deve-se reforçar que o volume de recursos públicos dispendidos em 

educação é uma variável importante para garantir a qualidade da mesma. Além disso, 

gastos passados também são importantes. Isto é, talvez parte do fracasso do sistema de 

ensino público no Brasil se deva aos baixos montantes investidos no passado. Contudo, o 

que a análise dos parágrafos acima mostra é que o péssimo desempenho educacional das 

crianças brasileiras não pode ser atribuído exclusivamente ao montante de recursos 

públicos investidos em educação. A rigor, parece que existem outras causas, muito mais 

sérias, que explicam o baixo aproveitamente escolar no Brasil.

B. Tamanho das turmas e qualificação do professor



Os resultados do Education at a Glance (EAG) 2010, com dados referentes aos

anos de 2007 e 2008, divulgados pela Organização para a Cooperação e o 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), mostram que no Brasil cada professor é 

responsável, em média, por 25 alunos nas séries iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º 

anos), e por 30 alunos nas séries finais (6º ao 9º anos). Já na OCDE essas médias são de

22 e 24 alunos respectivamente. Essa realidade também permeia a pré-escola, onde o 

número médio de alunos por professor no Brasil é de 19, contra 16 na média da OCDE.

Os dados acima deixam claro que no Brasil o tamanho das turmas é maior do que 

na média da OCDE. Contudo, essa diferença não é tão grande como muitos acreditam. 

Em média, no Brasil, as turmas de 1º ao 5º anos tem apenas 3 alunos a mais do que na 

média da OCDE, chegando em média a 5 alunos a mais para o 6º ao 9º anos. É 

extremamente difícil creditar o péssimo desempenho educacional das crianças brasileiras, 

em testes internacionais, com base numa diferença de tamanhos de turma tão pequenos.

Pode-se argumentar que no Brasil, devido a grande heterogeneidade regional, o 

tamanho médio das turmas não representa uma boa medida. Afinal, se é verdade que em 

regiões do Sul e Sudeste do país o tamanho das classes é mais reduzido, também é 

verdade que em outras localidades do país o tamanho médio das turmas é muito superior 

a média nacional. Tais disparidades regionais, que acarretariam em turmas com muitos 

estudantes em determinadas regiões, poderiam puxar o desempenho médio do estudante 

brasileiro para baixo. Apesar de teoricamente possível, tal argumento tem dificuldade de 

encontrar validade empírica.

Os numerosos estudos que tentam verificar o impacto do tamanho das turmas 

sobre o desempenho educacional dos alunos até agora não chegaram a conclusões claras. 

Contudo, existe boa documentação que sinaliza para o baixo efeito do tamanho das 

turmas sobre o desempenho educacional do aluno. De maneira geral, é extremamente 

difícil argumentar que turmas ao redor de 40 alunos afetem de maneira significativa a 

qualidade do ensino para alunos do nível fundamental e médio.



Em resumo, temos que o tamanho médio das turmas no Brasil não é assim tão 

diferente do tamanho médio das turmas nos países da OCDE. Além disso, estudos 

técnicos indicam que o efeito do tamanho das turmas sobre a qualidade do ensino não 

tem uma magnitude expressiva, sendo comum alguns estudos sugerirem que aumentos do 

tamanho das turmas podem até melhorar a qualidade do ensino. Em vista dos parágrafos 

acima, é extremamente difícil culpar o tamanho das turmas no Brasil por nosso fraco 

desempenho nos testes internacionais de educação. Também parece pouco provável que 

possamos culpar o tamanho das turmas aqui como sendo responsáveis pelo baixo 

aproveitamento educacional de nossos alunos nos testes de conhecimento realizados em 

nosso país.

Em relação a qualificação dos professores, podemos inferir seguramente que 

professores mais motivados e mais bem preparados serão capazes de motivar melhor seus 

alunos, e lhes explicar o conteúdo de suas disciplinas de maneira mais eficiente. O 

problema reside exatamente em como motivar e preparar melhor o professor. Por 

exemplo, apesar de ser senso comum que um professor com doutorado seja melhor do 

que um professor apenas com graduação, isso de maneira alguma encontra respaldo nos 

dados. Pelo contrário, por vezes professores com formação acadêmica mais baixa obtém 

avaliação pelos alunos muito superior à dos professores mais titulados. Isto é, titulação 

mais alta não implica necessariamente em melhor qualidade de aula.

Um detalhe que deve ser deixado claro é que, na grande maioria das vezes, os 

programas de mestrado/doutorado não preparam seus alunos para a sala de aula, mas sim 

para a pesquisa. Isto é, doutores são preparados para fazer pesquisa acadêmica de alto 

nível, e não para ensinar em sala de aula. Sendo assim, é bem pouco provável que 

estimular professores do ensino básico/fundamental/médio a cursarem programas de 

doutorado vá melhorar a qualidade da aula. Talvez programas de especialização latu 

sensu sejam os mais adequados para se melhorar a didática do professor. Mas mesmo 

neste caso a evidência empírica não é conclusiva.



De posse dos dados e das informações disponibilizadas nos parágrafos anteriores, 

é muito pouco provável que possamos atribuir o mau desempenho acadêmico dos 

estudantes brasileiros ao tamanho das turmas. É verdade que professores mais 

qualificados podem ministrar melhores aulas, mas parece pouco provável que capacitar 

professores do ensino básico/médio com cursos de mestrado/doutorado possa resolver o 

problema do desempenho educacional dos estudantes.

C. Estrutura Curricular e tempo na escola

Nos países da OCDE, para crianças entre 9 e 11 anos de idade, 48% do curriculo 

compulsório é composto por apenas 3 matérias: a) leitura, escrita e literatura (23%); b) 

matemática (16%); e c) ciências (9%). Para crianças entre 12 e 14 anos 40% do curriculo 

compulsório é composto pelas mesmas 3 matérias: a) leitura, escrita e literatura (16%); b) 

matemática (13%); e c) ciências (12%).

No Brasil, cada estado tem autonomia para legislar sobre disciplinas e carga 

horária (respeitando as diretrizes básicas que são determinadas nacionalmente). No 

Distrito Federal encontramos uma pista importante para o baixo desempenho acadêmico 

de alunos da rede pública de ensino. Enquanto que algumas escolas privadas alocam 70% 

da carga horária para as disciplinas de português, matemática e ciências, esse número se 

reduz para menos de 50% nas escolas públicas. Por exemplo, de acordo com as Diretrizes 

Pedagógicas, da Secretaria de Educação do Distrito Federal, os alunos da 6ª à 9ª série do 

ensino fundamental tem 46,6% de sua carga horária direcionada para as três disciplinas 

mencionadas acima. Esse número se reduz para 43,3% quando olhamos para os alunos do 

1º ao 3º ano do ensino médio. Cabe destacar que, para os alunos do ensino médio, as 

disciplinas de sociologia, filosofia e uma segunda língua estrangeira são obrigatórias. 

Com sociologia e filosofia são alocadas 13,3% da carga horária do ensino médio, e outros 

3,3% da carga horária são alocados em espanhol, e mais 6,6% da carga horária em inglês. 

Não deixa de ser irônico, um país com tão baixo desempenho educacional, alocar tanto 

tempo em disciplinas que, embora importantes, requerem primeiro que o aluno tenha boa 



base de leitura (o que parece estar longe da realidade de boa parte dos estudantes 

brasileiros).

No estado do Piauí, existe também a obrigatoriedade “do ensino de literatura 

brasileira de expressão piauiense, no ensino fundamental e médio, nas escolas das redes 

público estudual e privada”. (Lei no. 5.464 de 11 de julho de 2005). Em outros estados 

exigências similares são comuns. Claro que atender a especificidade de cada região é 

importante. Claro que valorizar a cultura local é importante. O ponto aqui é outro: o 

primeiro passo no processo educacional deve ser garantir que os alunos saibam ler, 

escrever, fazer contas e entender o básico de ciências. Atividades extras devem ser 

estimuladas apenas após esse conhecimento mínimo ser adquirido. Afinal, de que adianta 

ministrar aulas de literatura piauiense a alunos que não sabem escrever?

Vamos olhar com mais atenção para o que diz a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996), que estabelece as diretrizes 

e bases da educação nacional, no parágrafo 1 de seu artigo 26:

Art. 26. Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional 
comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, 
por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da 
sociedade, da cultura, da economia e da clientela.

§ 1º Os currículos a que se refere o caput devem abranger, obrigatoriamente, o estudo 
da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da 
realidade social e política, especialmente do Brasil.

Não bastasse o fraco desempenho educacional do estudante brasileiro, tem-se 

agora que gastar um precioso tempo ensinando a realidade social e política para os 

alunos. Tempo esse que seria muito mais valioso caso fosse aplicado em língua 

portuguesa, matemática ou ciências. Mas ainda temos no parágrafo segundo, do mesmo 

artigo, que:

§ 2o O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá 
componente curricular obrigatório nos diversos níveis da educação básica, de forma a 
promover o desenvolvimento cultural dos alunos. (Redação dada pela Lei nº 12.287, de 
2010).



De maneira alguma pretendemos diminuir a importância da cultura. Contudo, 

quanto mais tempo se gasta no estudo das artes, menos tempo sobre para outras 

disciplinas. O parágrafo quarto inclui também a obrigatoriedade do estudo de outras 

culturas e etnias dentro da área reservada à história. E o quinto parágrafo determina a 

necessidade de se aprender um idioma estrangeiro, o que é nitidamente clara matéria de 

ficção. Se o aluno mal aprende o português como estará preparado para aprender outro 

idioma? De maneira alguma argumenta-se que o estudo de outro idioma não seja 

relevante. Argumenta-se apenas que, em vista da realidade atual, esse tempo gasto com o 

estudo do idioma estrangeiro poderia ser melhor empregado no estudo do idioma 

nacional, ou na melhoria do conhecimento em matemática e ciências. O sexto parágrafo 

nos reserva mais uma surpresa negativa: a obrigatoriedade do estudo da música (dentro 

da área de artes). 

§ 4º O ensino da História do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes 
culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes 
indígena, africana e européia.

§ 5º Na parte diversificada do currículo será incluído, obrigatoriamente, a partir da quinta 
série, o ensino de pelo menos uma língua estrangeira moderna, cuja escolha ficará a 
cargo da comunidade escolar, dentro das possibilidades da instituição.

§ 6o A música deverá ser conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, do componente 
curricular de que trata o § 2o deste artigo. (Incluído pela Lei nº 11.769, de 2008).

E para finalizar, o artigo 26-A torna obrigatório o estudo da história e cultura afro-

brasileira e indígena. 

Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e 
privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. 
(Redação dada pela Lei nº 11.645, de 2008).

O que os artigos 26 e 26-A mostram é um certo descompasso da base curricular 

nacional com a realidade de nosso país. De maneira alguma argumentamos que o ensino 

de música, de cultura afro-brasileira e indígena, e o ensino da realidade social nacional 

sejam disciplinas desprovidas de atrativos. Pelo contrário, são temas extremamente 

interessantes. O que questionamos aqui é a adequação dessas disciplinas dada a realidade 

do fraco desempenho educacional dos estudantes brasileiros. Não seria muito mais 



racional e eficiente concentrarmos as matérias obrigatórias em língua portuguesa, 

matemática e ciências?

O mesmo problema que ocorre no ensino fundamental repete-se no ensino médio. 

Isto é, uma concentração desnecessariamente alta de disciplinas obrigatórias fora da 

esfera português-matemática-ciências. O artigos 35 e 36 ressaltam:

Art. 35. O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de três 
anos, terá como finalidades:

I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino 
fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos;

II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar 
aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de 
ocupação ou aperfeiçoamento posteriores;

III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o 
desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico;

IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, 
relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina.

Art. 36. O currículo do ensino médio observará o disposto na Seção I deste Capítulo e as 
seguintes diretrizes:

I - destacará a educação tecnológica básica, a compreensão do significado da ciência, 
das letras e das artes; o processo histórico de transformação da sociedade e da cultura; 
a língua portuguesa como instrumento de comunicação, acesso ao conhecimento e 
exercício da cidadania;

II - adotará metodologias de ensino e de avaliação que estimulem a iniciativa dos 
estudantes;

III - será incluída uma língua estrangeira moderna, como disciplina obrigatória, escolhida 
pela comunidade escolar, e uma segunda, em caráter optativo, dentro das 
disponibilidades da instituição.

IV – serão incluídas a Filosofia e a Sociologia como disciplinas obrigatórias em todas as 
séries do ensino médio. (Incluído pela Lei nº 11.684, de 2008)

Em resumo, os artigos 35 e 36 incluem o estudo da Filosofia e da Sociologia 

como disciplinas obrigatórias no ensino médio. Inclui o estudo de uma segunda língua 

estrangeira (como se uma só já não fosse além das possibilidades atuais). E destaca a 



importância de se compreender “o processo histórico de transformação da sociedade e da 

cultura”. Essas metas soam como patéticas num país que amarga os índices de 

desempenho estudantil alcançado pelos estudantes brasileiros. No fundo, o que os artigos 

26, 26-A, 35 e 36 fazem é distanciar o estudante brasileiro de um padrão minimamente 

aceitável de desempenho. Ao invés de expandir ainda mais as áreas de estudo, o que o 

governo deveria sinalizar era para a redução das áreas. Com nítida concentração de tempo 

nas matérias de português, matemáticas e ciências.

No que se refere ao número total de horas de instrução, para crianças entre 7 e 14 

anos, oferecido por instituições públicas o Brasil se situa numa posição intermediária em 

relação aos países da OCDE. Na média dos países da OCDE o número total de horas de 

educação que os estudantes recebem é de 6.777 horas, variando de um mínimo de 4.715 

horas na Polônia até mais de 8.000 horas na Itália e Israel. No Brasil este número é de 

aproximadamente 6.500 horas, ficando num patamar pouca coisa abaixo da Islândia e da 

Dinamarca, e pouca coisa acima do Japão, da Grécia e da Alemanha. Noruega, Suécia e 

Finlândia também se localizam num patamar de horas inferior ao do Brasil. Esses dados 

sugerem que o fraco desempenho educacional dos estudantes brasileiros não pode ser 

atribuído ao baixo tempo de permanência na escola.

Aumentar o tempo de permanência na escola pode melhorar o resultado 

educacional dos estudantes. Contudo, devemos ressaltar que países com carga horária 

similar a brasileira tem desempenho educacional muito superior ao nosso. Talvez mais 

importante do que aumentar a carga horária total seja aumentar a carga horária de 

português, matemática e ciências.

D. Estrutura Administrativa

Dados do Education at a Glance 2010, usando dados de 2008, mostram que na 

Dinamarca (18%), na França (18%), na Espanha (28%), no Chile (47%), na Bélgica 

(55%) e na Holanda (70%) escolas privadas dependentes do governo tem importante 



participação no sistema educacional. Escolas privadas dependentes do governo são 

aquelas escolas privadas que recebem mais da metade de seu financiamento do governo 

ou que dependem do setor público para pagar seus professores.

Os dados do PISA (2009), para o Brasil, desagregados entre escolas públicas e 

privadas mostram uma importante realidade: as escolas públicas federais tiveram no 

PISA (2009) uma média geral de 528 pontos, e as escolas privadas obtiveram uma média 

de 502 pontos (acima da média da OCDE que é de 496 pontos, e acima da nota de 

importantes países tais como a Noruega, o Reino Unido, a Dinamarca e a França). 

Contudo, na escola pública não-federal a média foi de 387 pontos (num nível abaixo do 

de países tais como Trinidad e Tobago, Jordânia, Cazaquistão e Azerbaijão). Sendo 

assim, é provável que uma mudança administrativa nas escolas públicas não-federais 

possa gerar importantes efeitos de qualidade.

Talvez o Brasil devesse seguir o caminho de países como a Holanda e a Bélgica, e 

implementar a adoção de um regime fortemente baseado na presença de escolas privadas 

dependentes do governo. É importante ressaltar que esse modelo mantém a escola 

gratuita para os alunos, mas agora sob administração privada.

II.2: Uma Solução para o Baixo Desempenho Educacional dos Alunos Brasileiros

Evidentemente existem diversas propostas para melhorar o rendimento acadêmico 

dos estudantes brasileiros. De maneira alguma pretendemos exaurir o assunto, ou mesmo 

argumentar que outras propostas sejam incorretas. Também deve-se reconhecer que 

ocorreu, nos anos recentes, uma melhora no desempenho dos alunos brasileiros (mas 

estes ainda continuam num nível muito aquém do desejado). Nosso objetivo aqui é 

demonstrar as vantagens de nossa solução: simplicidade operacional e baixo custo.

Nossa primeira preocupação refere-se ao custo. A realidade brasileira é muito 

clara: existe muito pouca margem para se aumentar os gastos públicos com educação.



Atualmente, o Brasil investe ao redor de 4% do PIB em educação pública (valor similar 

ao Japão (que investe 3,5% do PIB) e da Alemanha (que investe 4,3% do PIB)). Sendo 

assim, nossa primeira preocupação é propor uma reforma no sistema educacional que não 

pressione por aumentos do gasto público.

De acordo com as informações presentes nas páginas anteriores, o problema 

educacional brasileiro esta localizado nas escolas públicas não-federais. São nesses

estabelecimentos, onde estudam a grande maior parte dos alunos brasileiros, que uma 

reforma educacional deve começar. Nós sugerimos aqui uma reforma administrativa que 

aproxime o sistema educacional brasileiro do sistema holandês e belga. Isto é, 

transformar as escolas públicas em escolas privadas dependentes do governo. Ressalta-se 

que esse modelo mantém a escola gratuita para os alunos, mas agora sob administração 

privada. A idéia básica é a seguinte: com uma administração privada alguns dos vícios 

decorrentes da administração pública seriam minimizados. Com uma melhor 

administração da escola o desempenho educacional dos alunos melhoraria, sem aumento 

de custos para o Estado. Assim, estamos argumentando que a simples mudança da 

administração da escola pública, para uma administração privada, é capaz de produzir 

importantes resultados acadêmicos, sem que tenha-se que aumentar o investimento 

público em educação.

Um exemplo claro do que a administração privada pode melhorar na escola 

pública refere-se às faltas dos professores. É escandoloso o número de faltas dos 

professores da rede pública de educação. Esses valores não encontram correspondência 

nas escolas privadas. Em resumo, existe um abuso do número de faltas dos professores da 

rede pública. O que é pior, tais faltas podem ser legalmente justificadas. Isso premia o 

professor faltoso, e desestimula o professor sério. Com esse tipo de incentivo, não é de se 

estranhar o baixo desempenho educacional dos alunos da rede pública não-federal.

Mesmo que não se transforme a escola pública não federal numa escola privada 

dependente do governo, ainda assim é possível melhorarmos a adminsitração das escolas 

públicas. Por exemplo, políticas salariais que premiem os professores dependendo do 



desempenho dos alunos tendem a ser mais eficientes do que aumentos lineares de 

salários. Sendo assim, uma política pública voltada para a melhora da qualidade da 

educação deve compreender que aumentos lineares de salários são pouco efetivos. A 

linha norte na questão de recursos humanos deve ser simples: professores faltosos, e 

pouco comprometidos, devem receber salário menor do que professores que não faltam e 

cumprem com seu dever.

A segunda linha de ação é igualmente ousada: reduzir fortemente a carga horária 

de disciplinas que não sejam português, matemática e ciências. De maneira alguma 

queremos dizer que outras disciplinas não sejam importantes. Contudo, o bom senso deve 

comandar a discussão aqui: exatamente por que deve-se gastar tempo tentando ensinar 

filosofia e sociologia para alunos que sequer sabem ler? Claro que seria excelente se os 

alunos soubessem filosofia, mas essa não é a questão. Não se discute aqui a importância 

de uma educação ampla. O que se discute aqui é que primeiro devemos garantir o 

mínimo, e só depois disso tentar voôs mais ousados.

Artes, sociologia, filosofia, inglês, espanhol, história e geografia são disciplinas 

que deveriam ter sua carga horária reduzida, e o excedente alocado nas disciplinas de 

português, matemática e ciências. Ou seja, deveríamos concentrar uma parte significativa 

das horas dentro de sala de aula nessas três últimas disciplinas. Essa medida tem uma 

série de vantagens: 1) não aumenta o gasto público em educação; 2) reforça e torna de 

melhor qualidade o ensino de português, matemática e ciências (justamente as matérias 

básicas na formação de um aluno); 3) alunos melhor preparados em português, 

matemática, e ciências, são também mais capazes de lerem manuais técnicos, e lidarem 

com equipamentos mais sofisticados. Isto é, terão mais chance de se adequarem a um 

mercado de trabalho cada vez mais dinâmico, recebendo melhores salários, e propiciando 

melhores condições de vida à suas famílias.

O ponto negativo da proposta, de se concentrar a carga horária em português, 

matemática e ciências, é óbvio: os alunos terão uma formação menos generalista. 

Contudo, esse é um custo que já está presente na situação atual. Afinal, como pode um 



aluno que se comunica mal em português entender a aula de inglês? Outro detalhe: é fato 

notório que a disciplina de geografia ensinada nas escolas não é mais a geografia que foi 

ensinada na década de 1980. Antes geografia se referia ao estudo de rios, climas, relevos, 

localização dos estados e países, etc. Hoje o curso de geografia tem uma preocupação 

mais crítica quanto a sociedade, e se propõe a debater temas que antes seriam 

confundidos com ideologia e doutrinação.

O parágrafo anterior aponta para uma conclusão importantíssima: concentrar as 

aulas nas disciplinas de português, matemática e ciências, não diminui tanto a formação 

geral do aluno. Ou seja, atualmente a formação generalista do aluno brasileiro é muito 

mais uma ficção do que uma realidade. A formação generalista do aluno brasileiro 

encontra-se na teoria (planos de ensino dos professores, projetos pedagógicos da escolas, 

e diretrizes das Secretarias de Educação), mas nem de perto encontra apoio na realidade 

prática das escolas. Isso ocorre por dois motivos básicos. Em primeiro lugar, é 

extremamente questionável que alunos com baixa formação básica (português, 

matemática e ciências) possam aproveitar bem aulas de outras disciplinas. Isso ocorre 

pelo simples fato de que é pouco provável alguém ser capaz de ler um livro de história 

sem antes saber ler. Em segunda lugar, parte considerável de algumas disciplinas (tais 

como geografia, história, sociologia e filosofia) são destinadas a doutrinar o aluno em 

questões tais como homossexualismo, críticas ao sistema capitalista, louvor a sociedades 

igualitárias (com especial doutrinação nas obras de Karl Marx), e difusão de idéias que 

nem de perto encontram comprovação científica. De acordo com esses dois motivos, 

reduzir a carga horária dessas disciplinas não tem um efeito tão grande na redução da 

formação generalista atual.

Concentrar a carga horária das escolas nas disciplinas de português, matemática e 

ciências, e estimular o surgimento de escolas privadas com dependência pública (escolas 

sob administração privada, mas mantidas com recursos públicos) são dois caminhos 

capazes de melhorar a qualidade da educação pública brasileira, sem aumentar os gastos 

públicos em educação.



Capítulo III. Fantasma 2: Saúde


