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Há poucos dias, a convite do Conselho de Estudos Avançados da Fiesp (Consea), fiz palestra 
sobre o papel da burocracia das três esferas de governo (União, estados e municípios) no 
atraso das providências destinadas à superação da profunda crise que hoje se abate sobre a 
educação brasileira. Para o seleto público (composto por empresários, educadores e 
intelectuais) que lotou o auditório, discorri, por cerca de uma hora, sobre o estado da arte da 
educação formal no Brasil e as principais razões - entre elas a burocracia excessivamente 
centralizadora dos órgãos dirigentes - que explicam os baixos rendimentos dos alunos, cada 
vez mais incapazes de interiorizar simples e elementares noções constantes dos conteúdos 
programáticos dos ensinos fundamental, médio e superior. Principalmente do fundamental e 
médio, eis que o superior é a grande vítima das insuficiências e das desaprendizagens que se 
praticam, atualmente, nos graus de escolaridade que o antecedem.  
 
O quadro é tão precário e caótico, que se Pangloss fosse vivo, até ele se desesperaria ante a 
incapacidade geral que tomou conta das escolas, no que diz respeito ao dever de transmitir 
saberes às novas gerações. A progressão pedagógica gerou a diplomação vazia de 
aprendizagem, e a frustração docente advém da formação dos professores sem 
correspondência com as reais necessidades dos estudantes, nesta era do conhecimento. As 
avaliações da aprendizagem - sejam elas internacionais, como o Pisa, ou nacionais, como as 
muitas que aí estão, com destaque para o Saresp (do Estado de São Paulo) que ultimamente 
não chegou a alcançar o índice 4, numa escala de zero a dez - atestam, com veemência, que 
algo de podre existe neste reino que, não sendo a Dinamarca de Shakespeare, sofre dos 
mesmos males, no que concerne à educação.  
 
O remédio para combater esses males não mais está nas reformas, como as de antigamente 
(Carlos Maximiliano, Rivadávia, Rocha Vaz, Chico Ciência, Capanema, Passarinho, entre 
outras), que se faziam por graus de ensino ou por concepções pedagógicas da última moda. A 
crise atual é genérica e suas raízes se entrelaçam na profundidade oculta de seus estamentos. 
Para superar a patologia sistêmica que se apossou das redes escolares e dos mais diversos 
graus de ensino, já não bastam intervenções pontuais e isoladas. Mister se faz formular um 
megaprojeto de Estado, com duração além do mandato de presidentes e governadores, no 
qual se identifiquem todas as deficiências da educação e se estabeleça uma lista de prioridades 
para a correção progressiva desse apocalipse que ronda o próprio destino da nação. Para 
tanto, haveria que constituir um poderoso grupo de trabalho, composto pelas maiores 
expressões do empresariado, da intectualidade e da universidade, e dotado de ampla 
autonomia para formular políticas e implementá-las por períodos longos (de dez e mais anos), 
até que se superem todos os gargalos que estrangulam o funcionamento das redes escolares, 
e vão da educação infantil ao pós-doutoramento universitário.  
 
Política de Estado, e não apenas de governo, para enfrentar as atuais calamidades do setor e 
assegurar à educação o papel que lhe cabe, de sustentáculo do desenvolvimento nacional e de 
condição "sine qua non" da formação da cidadania.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 31 mar. 2009, Plano Pessoal, p. D5. 


