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entre 15 e 20 anos ainda dentro do
ensino fundamental. É o que a gen-
te chama de defasado, gente com
idade incompatível com a série cur-
sada. Eles estão atrasados porque re-
petiram inúmeras vezes. E ficam pa-
tinando dentro do sistema, sem con-
seguir avançar.

ISTOÉ - Quantas vezes eles repe-
tem?
Viviane - Em média duas vezes. As
crianças normalmente levam dois
anos para fazer cada série no Brasil.

ISTOÉ - A repetência excessiva é o
grande mal da educação no Brasil?
Viviane - O problema é que, no Bra-
sil, a gente não consegue colocar
qualidade e quantidade juntas na
educação. Você sempre tem uma
sem a outra. O que é quantidade sem
qualidade? Pois é isso que o Estado
oferece em suas políticas públicas
de educação, saúde e de outros seto-
res. No caso da educação, temos uma
grande cobertura quantitativa, mas
sem atendimento qualificado.

ISTOÉ - Não é para comemorar
que mais de 97% das crianças en-
tre sete e 14 anos estejam matricu-
ladas no ensino fundamental?
Viviane - Pois é, um índice de Pri-
meiro Mundo, mas um exemplo tí-
pico do que chamo de quantidade
sem qualidade. Enquanto isso, o ter-
ceiro setor oferece qualidade sem
quantidade. Nenhuma das duas ma-
neiras resolve de verdade o proble-
ma da inclusão. No terceiro setor,
infelizmente, você atende poucos
privilegiados, dá oportunidade para
poucos e continua reproduzindo a
idéia de um país para poucos.

ISTOÉ - Como assim?
Viviane - Nós construímos um país
para poucos. Perguntaram ao pro-
fessor Darcy Ribeiro, antes de ele
morrer, qual seria a grande tarefa
da intelectualidade brasileira. Ele
respondeu que era só responder
duas perguntas: por que o Brasil

ainda não deu certo e
o que cada um preci-
sa fazer para o Brasil
dar certo. Segundo
ele, o que excedesse
isso era pura vadia-
gem acadêmica.

ISTOÉ - E por que o
Brasil não deu certo?
Viviane - Porque a
gente construiu um
país para poucos. É
um país de exceções
em matéria de opor-
tunidade. Como a
elite latino-america-
na, tudo que a elite
brasileira faz é para
poucos. É um capi-
talismo para poucos.
Essa massa de 97%
de crianças, mesmo
na escola, é uma
massa de excluídos,
porque eles não es-
tão aprendendo, ou
seja, é uma inclusão
pela metade. O alu-
no sai despreparado
para o mercado de
trabalho e para a vida.

ISTOÉ - Mas não é melhor a crian-
ça estar na escola...
Viviane - Melhor do que nada.
Você não pensaria assim em rela-
ção a seu filho. No entanto, com o
filho do pobre você pensa assim: é
melhor estar na escola do que na
rua. Até porque você sabe que, se
seu filho não tiver uma escola boa,
ele não vai dar certo na vida.

ISTOÉ - É uma educação de fa-
chada?
Viviane — Sim, porque não cumpre
o seu papel sequer em funções bá-
sicas como, por exemplo, domínio
do idioma, da escrita, da fala e das
operações básicas de matemática.
Não tem a qualidade necessária para
essas pessoas terem uma oportuni-
dade, ainda que remota, de inclu-

são. O drama é esse:
aparentemente se está
incluindo, mas na
verdade não está.

ISTOÉ - Por que a
escola pública piorou
tanto?
Viviane - Seus pais
e seus avós estuda-
ram em escola públi-
ca. Antes era o má-
ximo, hoje é um de-
sastre. Enquanto a
escola públ ica foi
para uma elite, ela foi
de qualidade. Ape-
nas 20% da popula-
ção tinha acesso a
escola na década de
50. Era oficialmente
para poucos. Na
hora em que come-
çaram a entrar mui-
tos alunos pela por-
ta da frente, a ver-
dadeira massa de ca-
rentes do País, a
qualidade passou a
sair pela porta dos
fundos.

ISTOÉ - A elite se interessa por
essa situação?
Viviane - Historicamente, a elite
brasileira, como a sul-americana,
é absolutamente rasa. Desconecta-
da do próprio País. É uma herança
da maneira como fomos coloniza-
dos. Nós fomos colonizados por
pessoas que vieram sacar coisas do
País. Reproduzimos essa atitude e
pensamos em construir um país
para nós próprios.

ISTOÉ - Qual é o grande desafio?
Viviane - No Brasil, levamos três
minutos para ir da Palestina ao Ca-
nadá. É só ir, por exemplo, da Ro-
cinha à Gávea, no Rio de Janeiro.
Os brasileiros não moram no mes-
mo país. E a maior parte não mora
no Canadá, mas no Brasil-Palesti-
na. Temos um desafio em larga es-



cala. Só passaremos as pessoas para
o Brasil-Canadá desenvolvendo
suas capacidades. Não há mágica.
Se você der comida e renda, garan-
te sobrevivência, mas não o desen-
volvimento dos potenciais. E é isso
o que dá autonomia e condições de
viver. Só uma educação de verdade
pode fazer isso, não uma educação
de faz-de-conta.

ISTOÉ - Um quadro preocupante...
Viviane - Dos cinco milhões e meio
de crianças que ingressam todos os
anos na primeira série no País, ape-
nas cerca de dois milhões concluem
a oitava série. Ou seja, perdemos a
metade das crianças no trajeto en-
tre a primeira e a oitava série.

ISTOÉ - E desta metade que con-
segue chegar, quantos passam sem
repetir?
Viviane - Apenas 4% fazem as
oito séries nos oito anos regula-
mentares no País, ou seja, sem re-
petir nenhum. Em números, menos
de 100 mil crianças concluem o en-
sino fundamental na idade correta,
isto é, 14 anos.

ISTOÉ - Qual o custo deste estra-
go?
Viviane - Temos um custo pessoal,
o comprometimento da auto-estima
da criança, que ela leva para o res-
to da vida. Há também o custo eco-
nômico: R$ 8 bilhões gastos em re-
petência no País por ano. O tercei-
ro é social, pois boa parte das cri-
anças que repetem séries sai da es-
cola despreparada e acaba indo para
o tráfico, a prostituição ou, na me-
lhor das hipóteses, o mercado in-
formal. E o último custo é o políti-
co: são mais brasileiros desprepa-
rados para votar.

ISTOÉ - Como a escola justifica
este fracasso em massa?
Viviane - Existem vários mitos que
naturalizam o fenômeno de repetên-
cia e o fracasso massivo das crian-
ças. Alguns deles: "Ela não apren-

de porque é subnutrida", "a criança
é pobre e subestimulada" ou "ela
vem de famílias desestruturadas". A
nossa experiência no instituto pro-
va que estas mesmas crianças apren-
dem se a escola ensinar de verdade.
Além do mais, existe um absurdo ló-
gico em afirmar que a criança, por
ser pobre, não aprende. Isso eqüivale
a dizer que primeiro a criança tem
que ficar rica para a escola conse-
guir cumprir seu papel de ensinar.
É um sistema que funciona como
um verdadeiro exterminador do fu-
turo de milhões de crianças.

ISTOÉ - E esse pensamento pode
mudar?
Viviane - Nos últimos dez anos está
havendo uma mudan-
ça profunda na manei-
ra de a elite cultural,
social e econômica
pensar. Ela está perce-
bendo que, além de
anti-ética, essa visão
não é inteligente, por-
que não há negócios
que dêem certo num
país para poucos.

ISTOE - E o que o
Instituto Ayrton Sen-
na está fazendo con-
tra isso?
Viviane - A gente
está trabalhando 1,3
milhão de crianças
por ano em 1,2 mil ci-
dades de 24 Estados,
com grandes resulta-
dos. No Brasil, o ter-
ceiro setor tem que
enfrentar problemas
em larga escala. Há
12 anos, quando co-
mecei, o insti tuto
atendia 40 mil crian-
ças. Mas o que adian-
ta atender 40 mil num
universo tão grande?

ISTOÉ - A sra. não
estava satisfeita?

Viviane - Não conseguia ficar sa-
tisfeita. Por isso, mudei o posicio-
namento estratégico do instituto
para desenvolver soluções a serem
aplicadas em larga escala. É como
se tivéssemos transformado o insti-
tuto em laboratório que desenvolve
"vacinas" para diversos "males so-
ciais".

ISTOE - De que forma isso ocorrei
Viviane - Um exemplo dessas so-
luções educacionais foi desenvolvi-
do em redes públicas, para comba-
ter este verdadeiro exterminador do
futuro de milhões de crianças que é
a má qualidade do ensino.

ISTOÉ - Onde este projeto está
sendo aplicadol
Viviane - Em cinco
estados, com resul-
tado de 98% de su-
cesso. Através de-
las, as crianças re-
cuperam os vários
anos perdidos em
repetência. Vão para
séries corretas em
relação à sua idade
cronológica e pros-
seguem com suces-
so nos estudos. Al-
guns já estão na uni-
versidade. É possí-
vel ensinar em lar-
ga escala e com
qualidade. Assim,
vamos incluir as
pessoas deste país.
Elas vão sair prepa-
radas para a vida.

ISTOÉ - É a im-
plantação de uma
cultura gerencial?
Viviane - Exatamen-
te. A escola agora
trabalha com metas.
É possível colocar
quantidade e qualida-
de na mesma equa-
ção e construir um
país para todos. •
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