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Educação, a prioridade
das prioridades
A capacidade de Steve Jobs para identificar e oferecer
ao mercado produtos inovadores transformando-os em
objetos de desejo dos consumidores é de tal forma reco-
nhecida mundialmente que o mercado passou a questio-
nar o impacto que sua saída do comando da compa-
nhia, anunciada na semana passada, terá na fabricante
do iPad e do iPhone, cujos fãs muitas vezes passam noi-
tes em longas filas a espera de lançamentos. O casamen-
to entre tecnologia e design levou a Apple ao pódio no
ranking das maiores companhias de capital aberto do
mundo em valor de mercado, mostrando o potencial da
economia criativa. A receita de sucesso de Jobs e de ou-
tros empreendedores, como Bill Gates, fundador da Mi-
crosoft, une talento a um ambiente favorável ao seu de-
senvolvimento. Um mundo cultural rico e de escolas de
alto nível, mesmo que posteriormente abandonadas,
destaca o economista e especialista em educação, Clau-
dio Moura e Castro. Quanto ao Brasil, define: “Somos
um país criativo, mas grande parte do nosso empreen-
dedorismo é pé de chinelo”.

As medidas necessárias para se dar o salto de qualida-
de que o país precisa
são, em parte, nossas
velhas conhecidas e se
fazem ainda mais im-
portantes em um mo-
mento no qual o Brasil
põe em curso uma série
de ações para impulsio-
nar a economia criati-
va. Multiplicar o aces-
so as programas cultu-
rais e garantir uma edu-
cação capaz de desen-
volver o raciocínio críti-
co nos alunos estão na
base da mudança, for-
mando uma estrutura
capaz de aproveitar ao

máximo a criatividade do brasileiro e transformando es-
se legado em marcas reconhecidas internacionalmente.
Assegurar a compreensão das demandas locais e inter-
nacionais é ferramenta básica, no mínimo, para reduzir
os altos índices de mortalidade das empresas em seus
primeiros anos de vida.

A julgar pelos resultados da Avaliação Brasileira do Fi-
nal do Ciclo de Alfabetização, anunciados na semana
passada, será preciso por em curso com pressa medidas
que fomentem o desenvolvimento da educação no Bra-
sil. A pesquisa identificou que metade dos alunos de oi-
to anos não aprende o mínimo para sua faixa etária. A
prova foi aplicada a seis mil crianças de 250 escolas pú-
blicas e privadas. A dificuldade de compreensão de tex-
tos é muitas vezes a causa do mau desempenho.

O maior desenvolvimento escolar, diz o economista
Claudio Moura e Castro, a alta educação, dá ao aluno
uma atitude positiva em relação as sua capacidade de
promover mudanças. Castro defende um aumento da
pesquisa experimental nos programas escolares como
forma eficiente de estimular a formação de uma mão de
obra criativa e aumentar a capacidade de empreender.

César Callegari, membro do Conselho Nacional de
Educação (CNE), também destaca que a formação de
bons empreendedores se dá com bons perguntadores,
com crianças e jovens que saibam formular questões re-
levantes. Quando o assunto é educação, Callegari diz
que será preciso dobrar o investimento para algo em
torno de 10% do Produto Interno Bruto para colocar o
Brasil no século XXI. Um trabalho conjunto entre gover-
no e iniciativa privada transformando finalmente a edu-
cação na prioridade das prioridades.

Henrique Manreza

demonstram a importância da ar-
te plástica como ícone da econo-
mia criativa, define Heitor Mar-
tins, presidente da Fundação Bie-
nal de São Paulo. “Picasso, por
exemplo, produziu 15 mil telas a
óleo, cada uma no valor de US$ 1
milhão. Diante disso, só o Picasso
gerou US$ 15 bilhões. E esse po-
der de criação de valor é incrí-
vel”, destaca. “No Brasil isso ocor-
re com os artistas Adriana Vare-
jão e Cildo Meireles, cujos traba-
lhos são vendidos por R$ 3 mi-

lhões. Quando entende-se essa
criação de valor, percebe-se por-
que é preciso investir em arte.”

A bienal de artes é o quinto
evento que mais atrai público a
São Paulo e resulta, por edição,
em receita de R$ 120 milhões.
De acordo com Martins, a bie-
nal é responsável por criar pú-
blico, gerar artista e riqueza que
se propaga pelo mundo inteiro.
“O evento é uma vitrine de di-
vulgação dos nossos artistas e
acaba puxando toda uma cadeia

na cidade, o que gera visita
maior a galerias e impulsiona a
venda de obras de arte.”

Martins exemplifica isso com a
vinda, no ano passado, da direto-
ria e curadores do nova-iorquino
Museum of Modern Art (MoMA)
para a bienal e exploraram tam-
bém outros atrativos da cidade.
“Visitaram a Pinacoteca e viram a
exposição do artista brasileiro Car-
lito Carvalhosa. E agora o MoMA
vai abrir uma mostra dele em No-
va York.” ■ R.P.

Para o economista
e especialista em
educação, Claudio
Moura e Castro,
o Brasil é criativo,
mas grande
parte do
empreendedorismo
brasileiro é
“pé de chinelo”

Rita Karam
Editora de Empresas

bienal cria demanda para galerias e artistas
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CaioCarvalho,presidentedaSPTuris:
“SãoPaulonãoécriativaporquequeremos,

masporqueaspessoasafazemassim”
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 29 ago. 2011, Primeiro Caderno, p. 17.


	BEA10012908_TT.pdf
	BEA10022908_TT.pdf
	BEA10032908_TT.pdf
	BEA10042908_TT.pdf
	BEA10052908_TT.pdf
	BEA10062908_TT.pdf
	BEA10072908_TT.pdf
	BEA10082908_TT.pdf
	BEA10092908_TT.pdf
	BEA10102908_TT.pdf
	BEA10112908_TT.pdf
	BEA10122908_TT.pdf
	BEA10132908_TT.pdf
	BEA10142908_TT.pdf
	BEA10152908_TT.pdf
	BEA10162908_TT.pdf
	BEA10172908_TT.pdf
	BEA10182908_TT.pdf
	BEA10192908_TT.pdf
	BEA10202908_TT.pdf
	BEA10212908_TT.pdf
	BEA10222908_TT.pdf
	BEA10232908_TT.pdf
	BEA10242908_TT.pdf
	BEA10252908_TT.pdf
	BEA10262908_TT.pdf
	BEA10272908_TT.pdf
	BEA10282908_TT.pdf
	BEA10292908_TT.pdf
	BEA10302908_TT.pdf
	BEA10312908_TT.pdf
	BEA10322908_TT.pdf
	BEA10332908_TT.pdf
	BEA10342908_TT.pdf
	BEA10352908_TT.pdf
	BEA10362908_TT.pdf
	BEA10372908_TT.pdf
	BEA10382908_TT.pdf
	BEA10392908_TT.pdf
	BEA10402908_TT.pdf
	BEB10012908_TT.pdf
	BEB10022908_TT.pdf
	BEB10032908_TT.pdf
	BEB10042908_TT.pdf
	BEB10052908_TT.pdf
	BEB10062908_TT.pdf
	BEB10072908_TT.pdf
	BEB10082908_TT.pdf



