
Por que, mesmo sendo a 6ª economia 
do planeta, o Brasil ainda está
no 88º lugar do ranking mundial
da educação?*
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“O que nos levou a essa contradição foi a falta de um projeto de nação que ultrapassasse 
os limites dos períodos governamentais e se concretizasse em políticas públicas eficientes. 
A educação foi tratada, ao longo dos anos, com ações pontuais, sem estratégias claras 
e objetivos bem definidos. Por outro lado, a economia trabalha com processos de gestão, 
busca resultados e define metas previamente. Quando o país cuidar da educação da mesma 
forma que cuida da economia, o fracasso escolar, que atinge milhões de alunos, fará parte 
de uma história superada. Mas, para isso, é urgente rever a forma de trabalhar a educação 
brasileira.”

Viviane Senna, 
empresária brasileira, 
presidente do Instituto
Ayrton Senna e 
conselheira do Todos
pela Educação.

“Essa distância entre economia e educação é injusta e explica, em grande medida, por que somos 
um dos países mais desiguais do mundo. Por exemplo, ainda hoje temos 3,8 milhões de crianças
de quatro a 17 anos fora da escola. Em relação à aprendizagem, os dados são ainda mais 
preocupantes. O Brasil passa por um intenso e importante momento de crescimento. Entretanto, 
crescer economicamente sem que isso seja acompanhado pelo aumento da qualidade e da 
equidade na educação é um equívoco que, além de comprometer o desenvolvimento do país, 
limita as oportunidades dos brasileiros.”

Priscila Fonseca da Cruz, 
diretora executiva do 
Todos pela Educação.

“A primeira explicação é histórica e cultural: a ideia de que a educação básica é um direito só foi 
de fato incorporada na nossa cultura muito recentemente. O segundo motivo é pedagógico: 
muitos projetos pedagógicos que as avaliações já mostraram serem ineficazes continuam em uso. 
E a debilidade da educação já afeta nossa posição econômica, por não conseguirmos produzir 
aqui o que se faz facilmente em outros lugares.”

José Francisco Soares,
professor da
Faculdade de Educação
da Universidade Federal
de Minas Gerais.

Juntos, podemos mudar a realidade da educação no Brasil.
Faça a sua pergunta e encontre muitas outras respostas em:

www.precisamosderespostas.com.br


