
Atitude

s dados do último censo esco-
lar mostram a trágica hemor-
ragia no organismo do Brasil:
a redução no número de jo-

vens que buscam a carreira do magisté-
rio nas nossas universidades. Se persis-
tir nesse rumo, o Brasil verá agravar-se
a anemia intelectual que nos caracteri-
za. Em um mundo competitivo, isso sig-
nifica anemia na economia, na cultura,
na vida social. Sem uma boa educação
de base, não teremos boa universidade,
porque desperdiçaremos os cérebros ex-
cluídos pela falta de boa qualidade nos
primeiros anos de educação. E sem uma
boa universidade, não teremos boa edu-
cação de base, pela falta de bons profes-
sores. Esse é o círculo vicioso da hemor-
ragia intelectual do Brasil.

A culpa está na falta de prestígio da
carreira do magistério, por causa dos bai-
xos salários, das vergonhosas condições
de trabalho, da violência contra os pro-
fessores e da falta de adaptação da esco-
la às necessidades e preferências das no-
vas gerações. Está também na estrutura
universitária, que não produz os profis-
sionais de que o País precisa, nem com a
qualificação necessária.

A universidade deve formar uma
elite intelectual que se ponha a servi-

ço do país, da população e da humani-
dade, A formação de professores é prio-
ridade fundamental. Mas não é só isso.
Nossa elite é pobre intelectualmente,
minúscula numericamente e alienada
socialmente. Formamos uma elite mui-
to aquém do potencial de nossa popula-
ção; e sem profissionais nas especialida-
des de que precisamos, cm quantidade e
qualidade, especialmente professores.

Entretanto, a criação de mais uni-
versidades não aumentará o número de
professores, nem melhorará a qualida-
de da sua formação. Os formandos con-
tinuarão preferindo outras carreiras e as
universidades continuarão sem vínculo
com a educação de base.

O círculo vicioso da hemorragia in-
telectual só será quebrado com criação
de uma universidade diferente da atu-
al. Uma Universidade do Magistério,
que consistiria simplesmente de uma
estrutura administrativa, com funções
simples: definir o número de estudan-
tes necessários para preencher a anemia
de professores; selecionar estudantes es-
pecificamente para as carreiras de ma-
gistério, no número necessário para ca-
da especialidade para os anos seguintes;
selecionar universidades e faculdades de
qualidade, públicas ou particulares; e fi-

nanciar os estudos desses jovens, pagan-
do um salário durante a formação. O di-
ploma de cada formando seria assinado
pela universidade onde estudou e pe-
la Universidade do Magistério, e ambas
controlariam a qualificação.

Com sua pequena estrutura admi-
nistrativa, a Universidade do Magistério
começaria de imediato, ajustada às ne-
cessidades de profissionais deste mo-
mento, aproveitando o imenso potencial
já existente na universidade brasileira,
ajustando-a às exigências atuais.

Uma proposta parecida foi apresen-
tada pelo MEC, em 2003, à Presidência
da República, para formar professores e
outros profissionais. A Universidade do
Magistério poderia aumentar ou reduzir
o número de alunos de cada especiali-
dade, segundo a demanda; aproveitar o
potencial universitário de qualidade já
disponível; evitar o custo de novas es-
truturas; permitir a dinâmica estrutu-
ral que o mundo moderno exige e, so-
bretudo, começar imediatamente, com a
urgência de tratamento que as hemorra-
gias exigem. M
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