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educação é a gasolina do
motor para o desenvolvi-
mento da Irlanda." Assim se
expressou o representante do

governo irlandês ao se dirigir à comitiva
brasileira formada por educadores, pro-
fessores e empresários, que se encontra-
va em Dublin com o objetivo de conhecer
mais profundamente as razões do sucesso
do sistema educacional irlandês.

No espaço de poucas décadas, 40
anos, a Irlanda passou de uma frágil
economia rural para uma das mais bem
sucedidas economias mundiais de alta
tecnologia. Desde 1990, a taxa de cres-

cimento do país tem se mantido em 7%
ao ano, contra os 5% verificados no
Brasil, em 2007.

Atualmente, os grandes setores em-
presariais irlandeses estão centrados
nas áreas de software s, computadores,
biomedicina, farmacêutica, produtos
médicos e serviços. É forte o aporte de
capital americano, especialmente pelos
estreitos laços culturais com os Estados
Unidos e pelo trunfo da língua inglesa.
Cerca de 40 milhões de americanos têm
ancestrais de origem irlandesa.

Em virtude do dinamismo e da vita-
lidade do crescimento econômico veri-



ficado nos últimos dez anos, a Irlanda
passou a ser conhecida como o Tigre
Celta. E esse "tigre" tem desempenha-
do papel importante na motivação e no
entusiasmo de diretores e professores
em torno de uma educação de quali-
dade, comprometidos com o sucesso
dos alunos.

Não há mágica para um cresci-
mento econômico duradouro: há que
se ter pessoas qualificadas. A política
governamental vem ao encontro disso
e deu um upgrade na educação para
fazer o país andar a passos largos.
Os gestores das instituições educacio-
nais visitadas destacam, com orgulho,
as três qualidades atuais do pais: esta-
bilidade, amistosidade e segurança. E
fazem questão de ressaltar que as brigas
religiosas fazem parte do passado.

Os gestores das escolas e universida-
des colaboram para que a Irlanda esteja
na crista da onda e para isso lançam
mão da estratégia da internacionalização
de estudantes. Para tanto, têm desen-
volvido ações para atrair e intensificar
fortemente a ida de alunos estrangeiros
e oferecem várias facilidades: cuidam
dos documentos, ajudam nos vistos, se
empenham em arrumar acomodações,
interagem com a família dos alunas, dão
aulas de inglês só para os estrangeiros.
A diversidade da cultura dos alunos en-
riquece o ensino, explicam. Atualmente,
mais de 65 países têm alunos matricula-
dos no país, mas há poucos brasileiros
estudando nas instituições irlandesas.
Nos últimos anos, têm sido realizados
treinamentos constantes para os direto-
res das escolas, pois segundo eles são
os diretores, e não os professores, os
responsáveis pelo sucesso dos alunos.
E pensar que diretor de escola no Brasil
cai de pára-quedas para assumir o cargo,
entendendo pouco do funcionamento
de uma instituição educacional. Para
atrair bons professores existem duas
estratégias: oferecer um ótimo salário
e garantir que a escola terá tolerância
zero com a indisciplina dos alunos,
o que melhora significativamente as
condições de trabalho do professor.
A Irlanda tem 4,5 milhões de habitantes e
quase 50% da população jovem irlandesa

freqüenta o nível superior, contra os 12%
da população jovem brasileira. E ainda
se escuta no Brasil alguns especialistas
afirmarem que o setor de ensino superior
brasileiro está consolidado. E os 18 mi-
lhões de analfabetos? E os nove milhões
que não terminam o ensino fundamental?
E os três milhões que não concluem o
ensino médio? E as altas taxas de evasão
do ensino superior? Com esse perfil, ain-
da há muito por fazer em todos os níveis
de ensino. Redução de vagas deveria ser
motivo de choro e não de comemoração.
Entre os que terminam a formação
universitária na Irlanda, a maior concen-
tração por área de especialização ocorre
nos estudos empresariais (24%), seguida
da engenharia (13%), ciências (10%) e
computadores e software (10%).

matriculados na Trinity), 40% são ho-
mens. 60% são mulheres e medicina e
direito são os cursos mais concorridos.
A Biblioteca da Trinity College Dublin
é uma das grandes bibliotecas do mun-
do e desde 1801 goza do privilégio de
receber um exemplar de qualquer obra
publicada na Grã-Bretanha c na Irlanda.
Atualmente, o número de volumes atin-
ge mais de cinco milhões distribuídos
em oito edifícios e possui uma extensa
coleção de manuscritos, dentre eles o
famoso Book of Kells, um dos mais
suntuosos e importantes manuscritos
religiosos do mundo contendo os evan-
gelhos do Novo Testamento, que atrai
anualmente mais de 500 mil visitas.
Assim como fez o Chile, a Irlanda
também fechou questão em torno de

Um assunto que merece destaque é
a Trinity College Dublin, universidade
que é o orgulho dos irlandeses. Não é
para menos. É uma das mais antigas
universidades européias, fundada em
1592, ranqueada em 53° entre as 100
melhores universidades do mundo e em
13° entre as da Europa. Só para efeito
de comparação, a Universidade de São
Paulo ocupa a 196aposição no ranking
mundial. Situação que poderia ser bem
melhor caso a USP tivesse mais alunos e
professores estrangeiros em seus campi.
Eis alguns números da Trinity: 15.300
alunos, 10.800 na graduação e 4.500
na pós-graduação, 94% dos alunos da
graduação são full-time, 60 cursos de
graduação e 200 de pós-graduação,
30 linhas de pesquisa, 50 alunos por
classe, 24 semanas por semestre, 25
horas por semana, 5 horas por dia,
84% são irlandeses, 2.200 estudantes
internacionais, sendo que 10% são eu-
ropeus, 3% são norte-americanos, 3%
são de outros países (não há brasileiros

alguns pontos essenciais da política
educacional que deveriam ser mantidos
independentemente de mudanças de
governo. Esta atitude, além de revelar
uma maturidade política, contribui
fortemente para uma gestão mais
eficiente da educação, que precisa
naturalmente de períodos de longo
prazo para consolidar algumas ações
e poder dar o salto de qualidade.

Se assim fosse feito no Brasil não
teríamos que assistir, só para citar um
único exemplo, o desmonte do Provão,
uma marca de sucesso altamente le-
gitimada pela sociedade, para no seu
lugar colocar uma outra avaliação do
estudante, o Enade, bem mais frágil e
improdutiva. Por essa e outras, o Brasil
continua sendo o país do futuro, pois não
tem combustível para acelerar o motor
do desenvolvimento econômico e social
que os brasileiros tanto almejam.
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