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outor em economia pelo Institu- 
to de Tecnologia de Massachu- 
setts (MIT), o americano Eric 
Hanushek, 72 anos, tem uma 

visb  peculiar da educaqb, i qual vem 
se dedicando ha mais de t r b  dicadas. 
Enquanto a ideologia ainda impera no 
debate, ele trabalha para estabelecer re- 
l a w  entre o que ocorre na sala de aula 
e o vigor das economias. Nesse camp, 
e considerado o mestre. Seu modo direto 
de argumentar costuma suscitar antipa- 
tias. "Sei que sou odiado", diz o hoje pro- 
fessor da Universidade Stanford. Convi- 
dado do Wise, congress0 que reuniu os 
maiores especialistas da kea, Hanushek 
falou a VEJA em Doha, capital do Catar. 

o BE-A-BA DO PIB 
Virou lugar-comum dizer que a educa- 
q b  esti na base da riqueza. 0 espeta- 
cular i saber quanto ela 6 deanitiva 
para o resultado de uma economia. Fiz 
um estudo para os ultimos cinquenta 
anos em quase oitenta paises e observei 
m a  coerencia impressionante: a boa 
formqlo escolar de m a  popula@o 
explica em torno de 75% do PIB. E olhe 
que estamos tratando apenas de conhe- 
cimento bisico mesmo, assimiiado nos 
anos escolares - matematica, lingua- 
gem, citncias e a capacidade de juntar as 
peqas e solucionar problemas simples. 
E a partir dodominio do mais rudimen- 
tar que se vai chegando i s  areas do 
pensamento de maior complexidade e 
valor, i criatividade e i inovaqlo. 

0 WDER DAS l ~ S r r m l C 0 E ~  
Tirando a educaqio, o PIB se eleva 
pela qualidade das instituiq6es que um 
pais reune e pel0 grau de abertura da 
economia. 0 casamento mais podero- 
so em pro1 da produtividade e da ri- 
queza se da justamente entre bom en-' 
sino e instituiq6es de alto padrlo. A 
Coreia do Sui 6 um caso emblematico: 
as escolas ali estlo entre as melhores 
do mundo, e as leis que regem a eco- 
nomia favorecem o talent0 ao extre- 
mo. Existem tambem aquelas naq6es 
de educaqlo mediana, mas que con- 
tam com um motor institucional t i0 
potente que acabarn compensando o 
lado do ensino. Nesse grupo incluo os 
Estados Unidos. Infelizmente, o Brasil 
ainda pertence ao rol de paises em que 
tanto a sala de aula quanto as institui- 
q6es demandam avanqos. E por isso o 
PIB brasileiro patina. 

sd A QUALIDADE CONTA 
Embora com atraso em relaqlo i s  me- 
tas estabelecidas pelas Naq6es Unidas, 
houve progress0 notavel no mundo in- 
teiro em relaqlo i incluslo de crianqas 
na escola. Em paises com renda mkdia, 



cerca de 80% dos alunos ja encerram o 
ensino fundamental. Mas isso niio sig- 
nifica que estejam aprendendo para va- 
ler. Muitas vezes n b  estiio e, sem apren- 
der, todo o esfor~o tera sido em v b .  A 
quantidade de matriculas, pura e sim- 
plesmente, nio leva a crescimento al- 
gum. Esta 18 no Pisa, o mais importante 
exame para comparar a e d u c q b  entre 
paises: C a qualidade que alavanca a 
economia, e n b  a quantidade. 

0 PESO DE UM BOM MESTRE 
Um professor pode mudar de forma de- 
cisiva a trajetoria de um aluno. Um de 
meus calculos mostra que, se um estu- 
dante C exposto b aulas de urn profis- 
sional de alto gabarito, egress0 da turma 
dos 25% melhores mestres, ele tende a 
ganhar 16000 dolares a mais por ano 
do que outros que frequentam a classe 
de professores medianos ou ruins. Bons 
profissionais da sala de aula s b  impres- 



cindiveis para comegar a pensar em ele- 
var a capacidade produtiva de um pais. 
Sem eles, esquqa todo o resto. 

~rofessores precisam ter seu desempe- 
nho em sala avaliado, mas a maioria 
teme e resiste a ideia. Argumentam 
que assim perdem a liberdade de ensi- 
nar, Repare que, em geral, o pessoal 
do contra i o que n b  vai bem no oficio 
e, por raz6es bbvias, se recusa a ver as 
prbprias fragilidades expostas. E a 
opiniio desses que costuma prevale- 
cer. Eles impedem algo que i muito 
comum em tantas outras areas e am- 
bientes de trabalho: um retorno sobre 
o desempenho e um prCmio diante dos 
resultados. NIo pot acaso os mestres 
mais esforgados e talentosos agem de 
forma contriria. Aceitam passar pel0 
escrutinio, procuram saber em que 
vIo bem ou ma1 e desejam avangar, 
sempre. E um padrIo mundial. 

0 TABULflRO GLOBAL 
HA paises muito mais instruidos do 
que outros, comparaqIo mais do que 
necessiria nos dias de hoje. Se olhar- 
mos para estudantes do gQ ano do Pe- 
ru e de Singapura, por exemplo, vere- 
mos que a diferenga de aprendizado 
entre eles equivale a cerca de quatro 
anos escolares. 0 que isso significa? 
Que, no final do ensino fundamental, 
i como se os peruanos estivessem na 
S9 sirie e os alunos de Singapura, na 
ga. NIo precisa nem dizer quem tem 
mais chance de competir globalmente 
e construir o maior PIB. 

I NADA DE MODA 
1 A educaqIo 6 um terreno firtil a mo- 
i 
; dismos e achismos. Agora, tem-se fa- 
! lado muito da importlncia das habili- 
i dades socioemocionais, como persis- 

tCncia, criatividade, capacidade de 
trabalhar em equipe, mas a verdade i 
que ninguim sabe ainda como e em 
que medida elas podem ser desenvol- 
vidas na escola. Falta estudar essa 
questgo, assim como tantas outras, 
sem deixar que simpatias e ideologias 
se sobreponham aos fatos. NIo adian- 
ta ir ao sabor da moda nem dos inte- 
resses politicos. So o investimento 
continuo em politicas educacionais 
sensatas levari ao pote de ouro. 


