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Quais as diferenças entre o Brasil e os países desenvolvidos em relação à Educação? 

Quais as lições que o Brasil pode tirar dos países que se destacam na Educação, e o 

que o nosso país pode fazer para garantir aprendizado a todos, independentemente da 

condição social do aluno? 

Resposta da educadora Guiomar Namo de Mello: 

O que marca a diferença entre o Brasil e outros países, não só os desenvolvidos, é a 

desigualdade que sempre existiu em nosso sistema educacional.  

A escola brasileira foi de sua origem até início do século XX um privilégio de 

minorias sociais e culturais. Bolivar e San Martin, libertadores de nossos vizinhos sul-

americanos, davam mais importância à Educação popular do que nosso “libertador” Dom 

Pedro I. Quando a família real se transferiu para o Brasil, encomendou na Europa uma 

missão de bacharéis para criar escolas de Ensino Superior. Isso quando duas décadas antes  

haviam sido expulsos do país os jesuítas, únicos que se dispuseram a ensinar os índios a ler 

e escrever. A distância entre Educação e justiça social e igualdade foi tão grande que, 

diferentemente de qualquer outro país colonizado das Américas, a Educação brasileira 

pediu licença para entrar no século XX “manifestando” a importância da Educação para a 

democracia, valor central do “Manifesto dos Pioneiros” de 1932. 

Na Europa, o desenvolvimento dos sistemas educacionais gratuitos se deu no bojo 

da construção dos Estados nacionais. São países de cidadania mais madura e pró-ativa, nos 

quais o valor da Educação se construiu juntamente com os valores da democracia. A 

seriedade com que a Educação é vista corresponde à prioridade que lhe confere a 

sociedade, o que faz contraste com o Brasil quando se constata o modo de formular e 

executar políticas educacionais entre nós. Quando, há pelo menos três décadas, esses países 

tiveram que promover reformas profundas em seus sistemas de ensino para responder às 

demandas da revolução tecnológica e da globalização econômica, essas reformas se deram 

sobre um sistema educacional já consolidado. Além disso, a maioria dos países 

desenvolvidos na Europa são muito mais homogêneos que o Brasil. 
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Aqui só universalizamos o acesso ao Ensino Fundamental nos anos 1990. Nosso 

Ensino Médio nunca teve nem política acertada nem financiamento. Foi um passageiro 

clandestino nos recursos do Ensino Fundamental durante décadas. Mal a garantia de acesso 

se concretizava e já era preciso mudar a Educação, porque aqui também o século XXI havia 

chegado e com ele as novas demandas por capacidades pessoais e cognitivas que a escola 

brasileira nunca soube oferecer para todos. E para construir esse sistema escolar de massas 

com qualidade, delegamos a formação de nossos professores a instituições privadas cuja 

autorização e fiscalização sempre foi apenas cartorial. O pacto entre a universidade pública 

e as instituições privadas no Brasil, sempre deixou para estas últimas a formação dos 

professores enquanto as primeiras se dedicavam às carreiras mais nobres do Direito, da 

Engenharia e da Medicina.  

Nossas diferenças com os países asiáticos também são de grande relevância, porque, 

aqui como no ocidente em geral, a ética do esforço e da disciplina não prospera da mesma 

maneira que prospera na China, na Coreia do Sul, na Malásia e em Cingapura. O imenso 

valor que as famílias atribuem à escolarização de seus filhos e a fortíssima associação entre 

sucesso escolar e prestígio social respondem em grande parte pelo milagre que esses países 

obtiveram em Educação. A essa ética, é claro, correspondem também políticas educacionais 

que priorizam financiamentos e têm foco no desempenho do aluno. E se é verdade que 

Xangai – que na primeira vez que participou já tirou o primeiro lugar no Pisa – não é 

representativo da China, também é verdade que São Paulo não é representativo do Brasil. 

Nem por isso o desempenho de São Paulo sozinho no Pisa chega perto do de Xangai. O 

fato de que a imigração para Xangai das regiões rurais mais pobres da China é altamente 

controlada não deve responder por uma diferença tão expressiva no desempenho entre 

alunos de Xangai e de São Paulo. 

Finalmente, a diferença entre Brasil e Estados Unidos merece uma consideração 

especial, pois é o país que mais se aproxima do nosso: federativo, de dimensões 

continentais, grande diversidade regional e enorme heterogeneidade da população. Os dois 

países aproximam-se muito em alguns dos problemas que enfrentam: má formação dos 

professores, grande influência sindical nos estados e municípios.  
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Mas as diferenças também são de grande relevância. Nos Estados Unidos a política 

educacional tem foco na defasagem de desempenho entre brancos e negros e outras 

minorias étnicas, ainda que as soluções possam ter diferentes tonalidades políticas. Existe 

uma consciência aguda de que a desigualdade educacional ameaça os alicerces da 

democracia americana. E nota-se enorme vigor social de iniciativas governamentais e não 

governamentais na busca de soluções para a defasagem de desempenho. Com mais recursos 

que o Brasil, a Educação nos Estados Unidos é objeto de vários estudos e pesquisas que 

oferecem evidências para a tomada de decisão. E, na realização desses estudos, além dos 

governos e ONGs, há um grande protagonismo das instituições de Ensino Superior. 


