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“Se você acha a educação cara, experimente a ignorância.”
Derek Bok, presidente de Harvard (1971 -1991)
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Prefácio à 2a edição

Doze anos depois, 
desgraçadamente atual

Disse Heráclito que um homem não se banha duas vezes no mesmo rio. Mu-
dam o rio e o homem. Tampouco um autor passa duas vezes pelo mesmo livro. 
Ambos mudam. 

Quando me deparei com a tarefa de escrever a introdução à segunda edi-
ção deste livro, originalmente publicado em 2004, o fi z com certo temor. 
Será que o livro valeria apenas como um testemunho de uma época, talvez um 
marco de uma nova maneira de se olhar nossa educação, mais rigorosa e quan-
titativa? Ou teria ele ainda alguma relevância para o debate sobre os caminhos 
e descaminhos do Brasil de 2016? 

Façamos uma breve observação dos efeitos da passagem do tempo nas 
ideias aqui retratadas — e em quem as retratou. 

A área da Economia da Educação, tema da primeira metade do livro, teve 
grandes avanços, tanto no Brasil quanto, principalmente, fora dele. Afora al-
guns bastiões do atraso e corporações nele fi ssuradas, a teoria do capital hu-
mano — a ideia de que os impactos e custos da educação podem ser mensura-
dos, e que ferramentas quantitativas podem ser usadas para entender o 
processo de ensino-aprendizagem — venceu, até mesmo no Brasil. Qualquer 
debate de políticas públicas minimamente sério e sofi sticado exige que dados 
sejam colhidos e evidências sejam apresentadas para embasar decisões. É ver-
dade que ainda há programas sendo executados que não têm nenhum respaldo 
na literatura, mas isso acontece por conveniências políticas ou motivos escu-
sos. Antes se pecava por desconhecimento. Hoje, por má-fé ou desinteresse. 
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Essa aceitação da Economia da Educação se deve principalmente ao pro-
cesso darwiniano de avanço científi co: teorias mais efi cazes e com maior po-
der explicativo e preditivo extinguem suas antecessoras menos competentes. 
Pesquisadores comprometidos com o paradigma anterior vão saindo de cena 
e sendo substituídos por gerações mais abertas. (Na mordaz defi nição de Max 
Planck, “a ciência avança de funeral em funeral”). E deve-se também aos 
avanços da disciplina nos últimos anos. Dentre estes, citaria quatro: (1) o 
mergulho na rotina da sala de aula, deixando de se restringir a dados mais 
macro/sistêmicos; (2) o fortalecimento da Economia Comportamental e a 
adoção de experimentos controlados, com grupos de tratamento e controle, 
como nas ciências biológicas; (3) as pesquisas sobre a tenra infância e a edu-
cação infantil; e (4) as pesquisas sobre as competências socioemocionais. Vale 
discutir brevemente esses avanços. 

A Economia da Educação começou quase que como uma prima da Eco-
nomia do Trabalho. Seu foco era o impacto da educação sobre a renda do 
trabalhador. Um pouco mais tarde essa discussão voltou-se para o impacto 
da renda sobre o crescimento econômico e a produtividade do país. Algu-
mas décadas depois começou-se a olhar para os próprios sistemas educacio-
nais. Mas, até o início da década passada, esse olhar era majoritariamente de 
fora para dentro. Como é bem mais fácil e objetivo coletar dados sobre os 
inputs (investimentos, salários de professores, transporte escolar, material 
didático etc.) e correlacioná-los aos outputs (número de alunos formados e 
a qualidade do seu aprendizado), foi por aí que começamos. Mas essa pes-
quisa foi logo revelando suas limitações: apesar de alguns achados impor-
tantes e contraintuitivos — como a ausência de relação entre salários de 
professores ou número de alunos por sala de aula e a qualidade do aprendi-
zado — esbarramos na difi culdade de identifi car e quantifi car o que funcio-
nava. Já conhecíamos muitas das coisas que não funcionavam — mas o que, 
afi nal, tem impacto? Como se formar um bom professor, que dará uma boa 
aula? Não havia respostas a essas perguntas. 

Para solucioná-las, era preciso “quebrar” os componentes do que acontecia 
dentro de sala de aula e medir a signifi cância de cada um deles. Ainda não 
chegamos ao ponto de poder descrever, passo a passo, o que uma escola preci-
sa fazer para ter uma performance estelar, mas já temos muitas pistas. A inves-
tigação acadêmica está preocupada com questões como dever de casa, avalia-
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ção, tempo de instrução, métodos pedagógicos e outros assuntos antes pouco 
mencionados.1 Os insights são muito ricos. Veja a pesquisa sobre o dever de 
casa, por exemplo. Não apenas sabemos, através de uma grande quantidade de 
papers, que ele está diretamente associado à melhoria do aprendizado, como 
também que o desempenho do aluno melhora com o aumento do tempo devo-
tado ao dever de casa, em horas;2 a idade a partir da qual conseguimos detectar 
o impacto positivo do dever de casa sobre performance,3 qual deve ser o papel 
dos pais (estimular as crianças a fazer o seu dever, mas sem jamais resolver as 
questões em seu lugar)4 e, a minha favorita, descoberta em um estudo brasilei-
ro, que prescrever dever de casa e fazer avaliações já ajudam o aprendizado, 
mas se eles forem corrigidos ajuda mais ainda — e se, na correção, o professor 
explicar o porquê de uma resposta estar errada, em vez de apenas marcar um 
“x” ao lado do problema, o ganho é maior ainda.5 

Não sei se daqui a vinte ou trinta anos ainda teremos muitos professores 
de carne e osso em escolas físicas ou se os professores serão hologramas ou 
outro tipo de realidade aumentada, munido de algoritmos de inteligência 
artifi cial capazes de ensino personalizado e adaptativo, mas é certo que à 
medida que o tempo passa e temos cada vez mais gente compartilhando in-
formações em redes sociais, em que se proliferam smartphones com câme-
ras e sensores nas mãos de quase todos, a preços acessíveis, teremos mais e 
mais dados para alimentar pesquisas cada vez mais detalhistas. Conseguire-
mos medir áreas que há quinze anos eram inimagináveis e hoje ainda são 
inviáveis.

Andando de mãos dadas com esse aprofundamento da pesquisa está uma 
mudança importante no paradigma da Economia como um todo, que também 
afeta a Economia da Educação. Os achados da Economia Comportamental 
nos mostram cada vez mais que os pressupostos da economia neoclássica — 
de um mundo povoado por seres racionais buscando maximizar seu bem-estar 
através da análise criteriosa e desapaixonada de informações abundantes — 
não passam de fi cção. O estreitamento da relação entre Economia e Psicolo-
gia, especialmente nas fi guras de Daniel Kahneman, Amos Tversky e Richard 
Thaler,6 fez com que notássemos que homens e mulheres de verdade não se 
comportam em nada como o Homo economicus dos livros-texto. Uma vez que 
nossa ignorância sobre a natureza humana fi cou escancarada e o paradigma 
neoclássico subitamente se tornou violável, abriu-se um grande campo para 
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novas descobertas. E, dessa vez, a investigação se dá com os instrumentos tí-
picos da psicologia e das ciências biológicas: em vez de apenas observar e co-
letar enormes bancos de dados, fazer experimentação. 

Apesar das sensibilidades políticas, já não é mais tabu, em Educação, testar 
uma intervenção em um grupo de alunos e deixar o outro sem alterações, 
como grupo de controle. As perspectivas desse novo momento são tremendas. 
Com o número de alunos, turmas e escolas espalhados pelo mundo, certa-
mente poderemos testar milhares de intervenções e saber quais funcionam 
com bastante certeza, dado o design experimental da pesquisa. Novas aveni-
das de investigação se abrem, limitadas apenas pela engenhosidade dos pes-
quisadores. Um exemplo: será que dar câmeras fotográfi cas para alunos do 
interior da Índia e pedir que tirem fotos de seus professores em aula todos os 
dias, para garantir que estes não faltem ao trabalho, terá impacto sobre o 
aprendizado? Esse experimento foi feito, e a resposta é sim.7 Imagine quantas 
outras ferramentas podem ser testadas dessa maneira. Com ela, podemos 
chegar facilmente no nível de sala de aula.8

Finalmente, além das questões metodológicas, tivemos uma expansão late-
ral e vertical das áreas de pesquisa. Lateralmente, fomos um pouco mais à es-
querda na escala cronológica: onde antes tipicamente a pesquisa começava no 
primeiro ano do ensino fundamental, ao longo dos últimos anos cresceu em 
importância o papel da educação infantil e dos primeiros anos de vida da pes-
soa para a compreensão de seu desempenho educacional. O grande líder dessa 
área é o prêmio Nobel James Heckman, e muitos dos achados dele e de seus 
colegas são fascinantes. Entre eles (atenção, futuros papais e mamães): a dura-
ção do aleitamento materno e a qualidade do sono do bebê têm forte correlação 
com seu desempenho acadêmico pelo resto da vida, até a idade adulta. 9

Verticalmente, passamos a ter mais profundidade na análise do alunado 
com a incorporação de seus estados psicológicos e interação social à pesquisa 
em Educação. Até recentemente, apenas os aspectos cognitivos eram levados 
em consideração quando se falava de desempenho acadêmico. Parecia que o 
aprendizado era feito por um robô, e um robô que vivia em isolamento. Como 
sabem pais e professores, e agora vêm notando cada vez mais pesquisadores e 
gestores, uma criança que é vítima de bullying extremo, que está passando por 
um grande trauma pessoal ou que não consegue se conectar emocionalmente 
com seu professor terá enorme difi culdade de aprender e demonstrar seu 
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conhecimento, por mais inteligente que seja. Essa área ainda é fronteira do 
conhecimento. Já há um bom corpo de pesquisas sobre a importância desses 
fatores para o sucesso acadêmico, mas ainda poucos estudos com sugestões 
de programas ou ações que as escolas podem tomar para melhorar o quadro 
socioafetivo de um aluno de forma a melhorar seu desempenho (além, obvia-
mente, de seu bem-estar). 

É curioso notar como os corporativistas de sempre já começam a usar esses 
dois avanços para, no Brasil, falar da impossibilidade de educar as crianças 
brasileiras com todos os seus problemas. É como se dissessem: “Tá vendo? 
Sempre dissemos que é impossível ensinar uma criança que chega à escola sem 
base nenhuma por não ter ido à pré-escola e com uma família desestruturada, 
pai alcoólatra, passando fome...”. Desnecessário dizer, essa visão é falsa. Pré-es-
cola certamente ajuda no desenvolvimento das crianças, mas não é condição 
necessária para a alfabetização, por exemplo. Mesmo nos países desenvolvidos 
a massifi cação da pré-escola é fenômeno recente, coisa das últimas duas déca-
das — e muitos deles já conseguiam alfabetizar a grande maioria dos seus pupi-
los no primeiro ano de escola há cem anos ou mais, sinal de que a pré-escola 
não é fator indispensável. Também esse cenário catastrofi sta sobre a vida fami-
liar dos alunos diz mais sobre os mecanismos de defesa do establishment edu-
cacional brasileiro e dos preconceitos de classe de muitos de seus membros do 
que sobre a realidade do país. Se nossas famílias fossem tão desestruturadas e 
vítimas de alcoolismo e toxicomania quanto dizem nossos professores, sería-
mos campeões mundiais em doenças psiquiátricas, clínicas de reabilitação e 
outros. Não somos. A coisa não é tão feia quanto se pinta. 

Esse discurso, porém, é uma boa oportunidade para falarmos sobre o que 
aconteceu com a educação em nosso país nesses últimos anos. Em resumo: 
muito mudou nas aparências para que quase nada precisasse mudar no âmago. 

As mudanças mais vistosas e signifi cativas são quantitativas. O setor públi-
co brasileiro, que já gastava consideráveis 4,5% do pib em educação em 2004, 
passou a gastar 6,2%10 em 2013, último ano disponível, o que representa um 
aumento de quase 40%. Esse é um patamar bem superior à média dos países 
da ocde, o clube dos países desenvolvidos, que está em 5,3%11 do pib, ainda 
mais se levarmos em consideração que o nível mais caro de ensino é o superior 
e no Brasil, ao contrário dos países desenvolvidos, a maioria da matrícula 
desse nível (75%, para ser mais exato)12 está na iniciativa privada e, portanto, 

Ignorancia custa mundo - 4A PROVA.indd   15Ignorancia custa mundo - 4A PROVA.indd   15 16/08/16    11:0316/08/16    11:03



16

não consome muito recurso público. Não obstante, o país ainda almeja (ou 
pelo menos almejava, até a eclosão da mais recente crise fi scal) gastar 10% do 
pib em educação até 2024, segundo o Plano Nacional de Educação, mesmo 
havendo robustas evidências na literatura de que gasto maior não compra 
educação de qualidade. Além de abundantes evidências não científi cas nesse 
sentido: o país da ocde que mais gasta em educação, a Nova Zelândia (ne-
nhuma potência educacional, diga-se), investe 6,9% do seu pib na área.13  

Não apenas dinheiro não compra desempenho educacional como, no caso 
do Brasil, esse aumento de recursos não garantiu nem mesmo mais alunos em 
sala de aula. Entre 2004 e 2014, a matrícula no ensino fundamental caiu de 
34 para 28,5 milhões de alunos e, no ensino médio, de 9,2 para 8,3 milhões.14 
Essa queda não é mau sinal por si só, já que é causada também pela diminuição 
de repetência e da taxa de fertilidade no período, mas nos leva a perguntar 
onde foram gastos todos esses recursos adicionais. O ensino superior aumen-
tou fortemente, passando de 4,16 milhões de alunos em 2004 para 6,48 mi-
lhões de alunos dez anos depois, alta de 41%. Mas dos 2,3 milhões de novos 
alunos, 1,7 milhões (ou 72% do total) matricularam-se no ensino privado 
(ajudado por Fies — Financiamento Estudantil — e ProUni — Programa Uni-
versidade Para Todos —, é verdade).

Neste livro, eu havia estipulado uma meta de chegarmos a uma taxa de 
matrícula líquida de 66% no ensino médio até 2014. Apesar da melhoria na 
repetência e da diminuição da população jovem no país, esse objetivo não foi 
alcançado: chegamos a 2014 com só 58% de taxa de matrícula líquida.15 E a 
maioria do avanço se deveu a políticas de incentivo de aprovação, não pelo 
caminho virtuoso da melhoria do ensino. 

É verdade que se fala mais sobre educação hoje do que quando o livro foi 
publicado. Lembro-me da sensação de incredulidade de meus interlocutores 
quando eu dizia, lá por 2002 ou 2003, que estava pesquisando para um livro 
que apontaria o gargalo educacional como o principal problema econômico de 
longo prazo do Brasil. Era uma época em que só se falava de política monetária, 
controle de infl ação e do “espetáculo do crescimento” que viria. Hoje, a educa-
ção está na pauta, e a percepção de que nosso défi cit educacional é um sério 
entrave ao nosso futuro está consolidado, se não ainda em todas as camadas da 
população, pelo menos naquelas mais esclarecidas que compõem a sociedade 
civil. Os governos também se mexeram, nas três esferas. No nível federal, tive-
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mos uma série de programas voltados à área no período: o ProUni (fi nancia-
mento de vagas nas universidades privadas pelo governo através de isenções 
fi scais), o Fies, a criação do ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação 
Básica), a expansão do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) como meca-
nismo de acesso às universidades, a Provinha Brasil (que mede a alfabetização 
dos alunos dos primeiros anos do ensino fundamental), o pnaic (Pacto Nacio-
nal pela Alfabetização na Idade Certa, vide abaixo), o Enade (Exame Nacional 
de Desempenho do Estudante), a expansão do ensino fundamental para nove 
anos (em vez dos oito que vigoravam quando o livro foi originalmente publica-
do), o Plano Nacional de Educação, a incorporação das disciplinas de Música, 
Sociologia e Filosofi a no currículo obrigatório do ensino médio e a atual dis-
cussão da implementação da Base Nacional Comum Curricular (o estabeleci-
mento de um currículo temático comum a todo o país)... A lista é longa. E, para 
os desavisados ou aqueles que acreditam que a escola é uma espécie de day care 
para crianças e adolescentes, pode parecer que toda essa energia gera muita 
luz. Mas, na verdade, é quase tudo calor e quase nenhuma luz. 

Primeiro, porque muitos desses esforços são destinados a sanar um pro-
blema que praticamente já não tínhamos mais em 2004 (que dizer hoje): de 
quantidade. Nossa questão é de qualidade, não de quantidade. É verdade que 
temos menos alunos nas escolas e universidades do que deveríamos e gosta-
ríamos, mas isso não é causado por falta de dinheiro, escolas, professores, 
transporte ou matérias no currículo (com as usuais exceções que precisam ser 
feitas em um país heterodoxo, continental e descentralizado como o nosso). É 
causado, sim, pela falta de qualidade do sistema, que faz com que a perma-
nência na escola deixe de ser um glorioso investimento para o aluno e sua fa-
mília e passe a ser um fardo, para o qual a evasão é uma saída lógica.

Segundo, porque mesmo quando a iniciativa governamental é nominal-
mente sobre qualidade do ensino, ele nunca endereça as verdadeiras questões, 
da forma certa. Vejamos o caso do pnaic. O nome do programa já diz a que 
veio: Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Mas deve ser o único 
programa de alfabetização “na idade certa” do mundo que é realizado na idade 
errada. Pois o pnaic não objetiva que a criança esteja alfabetizada no primeiro 
ano, como provavelmente aconteceu com você e com o seu fi lho, mas ao fi nal 
do terceiro ano, quando o aluno já tem oito anos de idade e passou da metade 
do primeiro ciclo do ensino fundamental. Não é preciso ser um perito em 
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neurociência para deduzir que se a maioria das crianças dos outros lugares do 
mundo se alfabetiza aos seis anos, as brasileiras também podem. Somos feitos 
do mesmo dna, afi nal. E a própria história do pnaic comprova o erro de suas 
metas. Vale contá-la rapidamente. 

O germe do pnaic é um programa de alfabetização da cidade de Sobral, no 
Ceará. No governo do então prefeito Cid Gomes (1997-2005), a cidade estabe-
leceu meta de alfabetizar suas crianças no primeiro ano do ensino fundamental. 
Mesmo sendo uma cidade pobre do sertão nordestino, conseguiu. Até hoje é 
uma das cidades com o maior ideb do país. Anos depois, Cid Gomes tornou-se 
governador do Ceará (2007-2015) e resolveu tornar a iniciativa estadual, criando 
o paic — Programa pela Alfabetização na Idade Certa. Em vez de almejar a alfa-
betização ao fi nal do primeiro ano, indicou o término do segundo ano como a 
idade desejada para se concluir a alfabetização. Imagino que movido pela pressão 
de prefeituras em situação precária, e também pela mudança da idade do primei-
ro ano do fundamental, que passou de sete para seis anos com a aprovação da lei 
que instituiu a obrigatoriedade do ensino de nove anos (essa expansão começou 
a vigorar em 2005 e o prazo fi nal para sua implementação foi em 2010).16 

Eu estive no Ceará nessa época e assisti a aulas do paic. O programa era 
obviamente bem pensado e desenhado. Sua principal virtude foi, sem salama-
leques ou grandes sacadas pedagógicas, criar um processo de alfabetização 
muito organizado, em que cada minuto de cada aula estava planejado e acom-
panhado de bom material didático. O programa foi um sucesso. O ideb do 
Ceará ao fi m do primeiro ciclo do ensino fundamental (antiga 4a série, atual 5o 
ano) passou de 3,2 em 2005 para 5,2 em 2013.17 Você deve estar se pergun-
tando: se o Ceará, um dos estados mais pobres da Federação, conseguiu obter 
sucesso com um programa que alfabetiza crianças ao fi m do segundo ano, por 
que o mec, quando encampou e expandiu o programa para o resto do Brasil, 
tornou-o não mais ambicioso e exigente, mas menos? Por que estabelecer 
como meta para o país a alfabetização ao fi m do terceiro ano se Sobral conse-
guiu ao fi nal do primeiro ano e o Ceará conseguiu ao fi nal do segundo? São 
ótimas perguntas. 

Na época em que o mec fazia o pnaic, coincidentemente o então ministro 
Mercadante me chamou para um almoço no Ministério (políticos sempre acre-
ditam que podem cooptar pessoas da mídia com um aceno de proximidade do 
poder...), de forma que tive a oportunidade de colocar-lhe as perguntas direta-
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mente. Sua resposta: o corpo de pedagogos do mec disse que essa idade seria 
cedo demais e inexequível na maioria do país. Optou-se, então, pela meta mais 
“realista” de alfabetizar as crianças na idade errada, ao fi nal dos oito anos. Não 
sei se a história é verdadeira; verossímil, certamente o é, porque ao corpo de 
pedagogos do mec aplica-se perfeitamente a frase do chanceler israelense Abba 
Eban sobre os árabes : “Eles nunca perdem uma oportunidade de perder uma 
oportunidade”. Suspeito que tenha tido mais a ver com a vontade de o próprio 
Mercadante de não comprar confl itos com milhares de prefeitos e professores 
que teriam sua incompetência exposta se meta mais ambiciosa tivesse sido 
adotada. Quaisquer que sejam os motivos dessa decisão desastrosa, o fato é que 
essa simples alteração de idade acabou com o programa, e transformou algo que 
poderia ter um impacto signifi cativo sobre o destino do país em mais uma peça 
de propaganda política para inglês ver: um belo nome, nobres sentimentos e 
impacto desprezível. Esse é o roteiro da maioria dos programas implementados 
por nossos governantes — de todas as esferas, de todos os partidos. 

O resultado desse descaso é bastante visível: uma educação de péssima 
qualidade, que sonega de nossas crianças a possibilidade de atingir seus so-
nhos e ambições e, no processo, garante que o Brasil continue um país subde-
senvolvido. Esse era o problema principal em 2004. Esse continua sendo o 
problema principal em 2016. Há inúmeras evidências dessa baixa qualidade. 
Se olharmos apenas para dentro do Brasil, veremos que a média da rede públi-
ca na Prova Brasil nas áreas de Matemática e Língua Portuguesa passou de 
4,39 em 2005 para 5,33 em 2013 (último dado disponível) no primeiro ciclo 
do ensino fundamental. No segundo ciclo do fundamental ela foi de 4,28 para 
4,72 e, no ensino médio, a melhora consegue ser ainda mais irrelevante, mes-
mo saindo de patamar muito baixo: fomos de 4,08 a 4,2018 depois de quase 
dez anos de “esforços”. Mas esse é o olhar mais generoso e complacente, por-
que nos compara conosco mesmos.

Quando comparamos o Brasil com o que está acontecendo no resto do 
mundo, nossa defi ciência se torna mais visível e crítica. O pisa — Programme 
for International Student Assessment — é uma prova que mede a cada três 
anos o conhecimento acadêmico de alunos de quinze anos de idade de 65 
países nas áreas de Matemática, Ciências e Leitura. Organizada pela ocde, a 
organização que congrega os países desenvolvidos, o pisa é reconhecido como 
a avaliação educacional mais importante atualmente. 
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