
dera "elitistas e preconceituosos" por pregarem a
manutenção da educação para poucos ao reclama-
rem da expansão, sobretudo, das instituições de ensi-
no superior. "Por que em outros setores o cresci-
mento é chamado de desenvolvimento, e, na educa-
ção, de proliferação?", provoca o especialista, que já
foi professor em diferentes universidades no Brasil e
exterior; e passou por organismos públicos como o
Ministério do Planejamento, a Organização Interna-
cional do Trabalho (OIT) e o Banco Mundial (Bird).
Atualmente é conselheiro do Departamento de
Desenvolvimento Sustentável, do Banco Interame-
ricano de Desenvolvimento (BID) e presidente do

Conselho Consultivo da Faculdade Pitágoras, em
Belo Horizonte.

Economista por formação, interessou-se pelo
tema da educação logo após formado, quando inici-
ava seu doutorado em Berkeley, em 1964. Foi influ-
enciado pelo professor Amartya Sen, o economista
indiano que mais tarde, em 1998, foi escolhido prê-
mio Nobel de Economia. Sen abordou ferramentas
da economia para explicar a educação.

Retorno garantido—Moura Castro acha que o Bra-
sil acertou ao democratizar o ensino a partir da déca-
da de 1990. Conforme dados do Ministério da Edu-
cação (MEC), em 1991, o ensino fundamental con-
tava com 29.203.724 alunos e, em 2006, esse número
subiu para 33.282.663, um aumento de 14%. O mai-
or crescimento foi no ensino infantil, que passou de
1.655.609 matrículas, para 7.016.095, um avanço de
324%. O ensino médio apresentou uma expansão
de 136%, saltando de 3.772.698 matriculados em
1991, para 8.906.820, no ano passado. O ensino supe-
rior também apresentou grande desenvolvimento.

rítico contumaz da educação
brasileira, Moura Castro, que
também é articulista da revista
Veja, já publicou 38 títulos,
entre monografias e livros,
além de mais de duas centenas
de artigos que analisam as vári-
as facetas do ensino. Também
não poupa aqueles que consi-



Entre 1991 e 2005, passou de 1.565.056 alunos, para
4.453.156, ou 184,5% a mais de universitários.

"Antes tínhamos um ensino ruim para poucos;
agora temos um ensino ruim para muitos. Claro que
isso é melhor", atesta o especialista. Segundo ele, em
1960, apenas metade das crianças tinha acesso à esco-
la; atualmente 97% das pessoas de 7 a 14 anos estu-
dam; o índice chega próximo dos 70% na faixa etária
de 14 a 18 anos. "Agora precisamos vencer a barreira
da qualidade", pontua.

Ele lembra que quanto mais tempo se tem de
estudo, mais se aprende e melhoram significativa-
mente as chances de sucesso no mercado de traba-
lho. Quem possui um diploma de curso superior
tem 2,7 vezes mais oportunidades do que quem pos-
sui apenas o ensino médio. As melhorias também
são sentidas no nível salarial. Segundo Moura Cas-
tro, o graduado consegue um aumento médio de
15% ao ano, em comparação com o trabalhador
com ensino médio. "A diferença aumenta ao longo
da carreira", assegura.

Com base nesses dados, é que o educador defen-

de a facilitação de ingresso, também, nas instituições
de ensino superior. "É elitista querer que a universi-
dade seja para poucos". Ele lamenta que apenas os
mais ricos tenham acesso a essas instituições e suge-
re que sejam tomadas medidas para permitir a todos
cursarem o nível superior. Moura Castro critica o sis-
tema de cotas para negros, por considerá-lo ineficaz.
"O problema do negro brasileiro não é ser negro; é
ser pobre. O pobre não negro tem apenas 4% a mais
de chance de sucesso, o que não justifica a segrega-
ção", explica. Ele cita como exemplos de inclusão
bem-sucedidos os processos seletivos da Universi-
dade Estadual de Campinas (Unicamp) e da Univer-
sidade de São Paulo (USP), que premiam com 30
pontos os candidatos egressos de escola pública. "É
preciso facilitar para o pobre".

Por acreditar que a educação é a chave para o
sucesso pessoal, o especialista aplaude o aumento
do acesso à informação e à escola. E ácido ao con-
tradizer quem critica a internet ou os cursos a distân-
cia, que acabam atingindo muito mais pessoas do
que os métodos tradicionais. Para ele, quanto mais



informação for consumida, mais conhecimento se
produz. Ressalva, no entanto, que a discussão deve
se dirigir para a formação básica de quem digere os
dados que estão disponíveis cada vez mais a um
número maior de pessoas.

Sobre a rede internacional, Moura Castro acen-
tua que facilita o acesso a informações importantes.
Reconhece que a internet está recheada de dados
inexatos e sem confiabilidade, mas lembra que é pre-
ciso saber diferenciar o que é bom do que é lixo ele-
trônico. "Quando se lê uma revista científica, sabe-
mos que todos os artigos passaram pelo crivo de
um conselho editorial formado por pessoas confiá-
veis. Também na internet há diferença entre con-
sultar uma enciclopédia Britânica ou a wikipédia (si-
te de enciclopédia livre, em que todos podem inserir
informa-ções e editar); o portal do Washington Post,
Lê Monde ou The Neiv York Times e o blog de um des-
conhecido. É preciso avaliar que fonte pode ser con-
fiável".

Ern relação aos cursos a distância, o especialista
tem raciocínio semelhante. Em sua opinião, muitas
vezes o curso virtual é mais eficiente, pois exige
outras atividades do aluno que são negligenciadas
no curso presencial. Geralmente, ele precisa ler mui-
to, pesquisar e dissertar para acompanhar o conteú-
do que é oferecido. "No presencial, ele passa 20
horas dormindo ou ouvindo o professor. Tem uma
participação muito mais passiva", compara.

Afirma, no entanto, que o aumento da informa-
ção não é sentido apenas pelos meios tecnológicos.
O mercado editorial' nunca vendeu tanto livro e
outras publicações como agora, segundo Moura Cas-
tro. "Basta dar uma olhada nas bancas de revistas
para se ter uma idéia do número de revistas que são
publicadas. Elas são lidas". Ele comenta que o mer-
cado de trabalho tem exigido mais leitura de seus fun-
cionários. As tarefas estão mais complexas e o perfil
do trabalhador alterado. Hoje, um profissional para
ter êxito precisa ser, ao mesmo tempo, generalista e
especialista. Precisa saber muito do assunto que
domina e, também, de tudo que é relacionado à sua

profissão. É necessário estar conectado ao que está
acontecendo no mundo, ter uma visão ampla do
mercado em que atua e um poder de julgamento crí-
tico. "Só a educação nos dá o senso de medida, de ori-
entação, proporção e rumo".

Esse filtro, no entanto, só é possível para quem
tem uma boa formação. Nesse sentido, Moura Cas-
tro denuncia que o pecado no Brasil não é pela abun-
dância de informação, e, sim, pela fragilidade do
ensino básico — os níveis fundamental e médio. "A
capacidade de entender o mundo passa pela quali-
dade dessa formação inicial", adverte. E é exata-
mente neste nível que o Brasil precisa avançar,
segundo o especialista.

Para ele, o ensino superior do país alcançou um
nível muito bom. Como exemplo, compara o ensino
atual com os cursos de graduação que eram ofereci-
dos na década de 1960, quando se formou em Eco-
nomia pela Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG), considerado, na época, o melhor do Brasil.
Segundo ele, os seus professores tinham formação
muito inferior à dos professores de qualquer curso
oferecido atualmente. "Nossos professores estão
cada vez mais bem preparados", garante.

O problema, mais uma vez, se concentra nas sé-
ries anteriores. Os alunos chegam às faculdades mui-
to despreparados e, muitas vezes, não conseguem
aproveitar tudo que a graduação pode proporcio-
nar. "É preciso aliar informação e formação.
Aprender o fato, mas, também, a pensar e transfor-
mar o dado em conhecimento". Por isso, quem não
tem uma formação básica suficiente acaba se entu-
pindo de informações inúteis e se atrapalhando
diante delas. São os chamados "analfabetos funcio-
nais", pessoas que conseguem ler e escrever, mas
não conseguem compreender o conteúdo ou trans-
cender o que está escrito.

Essa categoria, no entanto, no entender de Mou-
ra Castro, não é fruto da tecnologia, apenas está mais
em evidência em função do aumento do acesso.
"Antes, essas pessoas se prendiam a boatos, conver-
sas de botequim ou televisão, que trata os assuntos



de forma muito superficial. Hoje se lê mais. A inter-
net, por exemplo, é mais confiável do que o papo do
boteco. Então, ainda acho que estamos melhor".

Círculo vicioso - Na avaliação de Moura Castro, os
problemas do ensino básico brasileiro superam as
falhas na qualificação profissional ou deficiências
materiais. "Os erros técnicos são a ponta do iceberg.
No fundo, a sociedade brasileira tem competência
de sobra para lidar com todos esses problemas. Se
conseguimos ser o 15° maior produtor de ciência no
mundo, não é aceitável dizer que nos falta compe-
tência técnica para ensinar a ler um bando de pirra-
lhos, tarefa que países bem mais atrasados já vence-
ram com relativa facilidade".

A origem da ineficiência do ensino básico está,
segundo o especialista, em fatores que levam o Bra-
sil à uma paralisia, à uma indecisão crônica diante do
desafio de melhorar a educação inicial. "Portanto, o

problema é político. A sociedade brasileira está lon-
ge de haver descoberto que o grande ponto de
estrangulamento é a educação básica. Uns poucos
esbravejam, mas seus decibéis têm poucos ecos. Dis-
curso não falta. Mas no fundo, educação básica não
é uma prioridade".

Ele argumenta que esse descaso pode ser com-
provado pelas pesquisas de opinião, nas quais a edu-
cação aparece bem depois de itens como saúde,
emprego e muitas outras prioridades. "Somente os
bem educados identificam corretamente o fato ele-
mentar de que nossa educação é muito ruim. E
como são poucos os bem educados, seu peso políti-
co se perde na cacofonia dos que acham boa ou
razoável nossa educação no caso, a maioria pouco
escolarizada. Paradoxalmente, é preciso educação
para perceber que é preciso melhor a educação. Esse
círculo vicioso está longe de haver sido rompido",
profetiza.
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