
SAÚDE E EDUCAÇÃO

O Brasil tem a oitava maior economia do mundo. Todavia, alguns indica-
dores, como saúde e educação, falam mais alto, demonstrando a precariedade
das condições sócio-econômicas da maioria da população.

No setor da saúde, a situação é grave. "Cerca de 320 mil crianças de faixa
etária entre zero a cinco anos morrem anualmente, mas a metade poderia ser
salva se fossem adotadas medidas de saneamento básico de saúde". Essa de-
claração foi dada pelo representante do Fundo das Nações Unidas para a Infân-
cia (UNICEF), John Donohue, no Seminário sobre Ajuste Econômico e a Infân-
cia no Brasil.

"Pais do Tamanduá", é assim que o Brasil é hoje mundialmente conhecido
pelos ondotólogos, pois são mais de 35 milhões de pessoas sem dentes. O índice
de cárie é o maior do mundo. Para um índice máximo admitido de três dentes
cariados na idade de 12 anos, o Brasil possui 7,2%, acima de países africanos
considerados subdesenvolvidos, como Angola, Etiópia, Gana, Libéria e outros.
Na América Latina, somente é suplantado pela Costa Rica, que conta com 8.3
dentes cariados para a idade de 12 anos.

São 611 milhões de dentes, em toda a população, requerendo tratamento.
Para fazer face às necessidades, o país precisaria contar com 250 mil dentistas
trabalhando oito horas por dia. Mas, em 1980, quando foi feito o levantamento,
existiam apenas 70 mil.

Apesar dessa lastimável situação, o Estado não vem dando a devida im-
portância ao atendimento odontológico. Em 1981, para os gastos globais de Cz$
589 bilhões destinados às despesas de saúde, apenas Cz$ 18 bilhões foram in-
vestidos no atendimento odontológico, o que equivale a aproximadamente 3%
do total. E, este ano, o governo federal cancelou um programa odontológico,
desenvolvido pelo INAMPS, que atenderia cerca de 32 milhões de crianças até
1992.

No setor da educação, a situação é grave também e denigre a imagem
do país. Em 1985, o indicador matrículas de ensino superior no país, em relação
à população de 19 a 24 anos, era equivalente a 1,0%. mesmo em 1980, quando o
Brasil chegava a ter 1,2% de matrículas de nível superior, o México tinha 2,1%;
Cuba, 2,0%; e a América Latina, em média 1,5%.

Caso o Brasil tivesse o objetivo de atingir o índice médio do continente, te-
ria que, em 13 anos, dobrar sua população universitária. Tarefa difícil, mas não
impossível, já que houve tempo em que a expansão de matrículas chegava a 6%
ao ano. Só que, hoje, o Brasil tem 20% de sua população analfabeta e um índice
de 50% na repetência e evasão de ensino no primeiro grau. Portanto, os proble-
mas da universidade são bem maiores.
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Quanto ao desenvolvimento das pesquisas, o problema é mais sério ainda.
Pare Shigeo Watanabe, professor do Instituto de Física da USP e diretor da
Academia de Ciências do Estado de São Paulo, "a grande carência de recursos
humanos do Brasil na área de pesquisa (vide quadro) se deve ao baixo número
de estudantes que ingressam nas universidades". Ele afirma que, para agravar o
quadro, os estudantes capazes de chegar à universidade apresentam um nível
muito baixo e isso faz com que os cursos superiores desperdicem tempo e re-
cursos para suprir deficiências do ensino básico. Para ele "nos últimos vinte
øflOs os governos facilitaram a criação de faculdades de fim-de-semana. Essas
Instituições formem professores sem um mínimo de qualificação para o magis-
tério, comprometendo a educação de várias gerações".

Diante desse quadro, o professor Shigeo Watanabe afirma que "e depen-
dência tecnológica brasileira será eterna, enquanto o pais apresentar um baixo
número de pesquisadores e não se conscientizar da necessidade de maiores In-
vestimento no ensino básico".

Em função da limitação dos gastos no setor público, a FINEP (Financia-
dora de Estudos e Projetos), que tem pedidos de projetos no total de US$ 600
milhões, dispõe, este ano, de apenas US$ 100 milhões para atender à demanda a
financiar a modernização tecnológica da indústria, o que é vital para o cresci-
mento da economia.

BRASIL TEM 9 VEZES MENOS
PESQUISADORES/HABITANTE QUE A FRANÇA

	

N' DE	N' DE HA8ITANTES
PAISES	 N' DE HABrrANTES	PESQUISADORES	POR PESQUISADORES
At.insnta OcdenaI	Ii .MLI4õES	 180,000	 333
França	 68.MLHÔES	 180.000	 305
SUA	 238,MILP4ÕES	 750.000	 317
,J.p4o	 120.M11-HÕES	 350.000	 342
aragil	 (est.80)144.M&HÕES	 50,000	 2.800

Fora.: Shlg.o Walanab.

A expansão da economia brasileira, que a levou à condição de oitava
economia mundial, não foi capaz de resgatar a população da carência quase ab-
soluta em que vive. Esse paradoxo poderá, agora, ser negativamente atenuado,
lá que as sucessivas quedas nas taxas de crescimento da economia no ano pas-
sado a, de forma mais acentuada em 1988, poderão rebaixar o Brasil no "ran-
king" mundial.
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