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O sestudanteschi-
lenos têm ra-
zão, ao menos
na sua reivindi-
cação original,
dereformaradi-

cal do sistema de ensino do país.
Isso é o que pensa uma ampla
maioria dos cidadãos, segundo
informam as pesquisas de opi-
nião. Todas as evidências dispo-
níveis revelam que o modelo ul-
traliberalimpostoàeducaçãope-
la ditadura de Augusto Pinochet
é incompatível com a democra-
cia. O surpreendente não é a re-
volta que se espraia pelas cida-
des do Chile, mas a longa convi-
vência dos governos de centro-
esquerda da Concertación com
um modelo intolerável.

A Lei Orgânica Constitucio-
nal de Educação, de Pinochet,
adotada em 1980, municipali-
zou as escolas públicas, desde a
pré-escola até o secundário, e
criou um sistema de vouchers
(abonos) pelo qual o governo
subsidia, em valor uniforme, os
gastos familiares com a educa-
ção. Dessa lei surgiu um modelo
baseado em três tipos de esco-
las:públicas(municipais), priva-
das subsidiadas e privadas pa-
gas. Todas as escolas públicas
passaram a gozar de autonomia
pedagógica, com a abolição dos
currículos nacionais, e de auto-
nomiaadministrativa, comasu-
pressão da contratação pública
deprofessores,mesmonasesco-
las municipais.

Milton Friedman, o “pai fun-
dador” dacélebre Escola deChi-
cago, visitara Santiago em 1975
e oferecera a Pinochet um esbo-
ço de programa econômico. Os
“Chicago Boys”, economistas
chilenos formados nos EUA

sob a tutela de Friedman, condu-
ziram as reformas, inspiradas no
dogma do mercado perfeito. A
lei educacional estendeu o dog-
ma à esfera do ensino, fazendo
do Chile um campo de provas de
uma doutrina que enxerga no Es-
tado a fonte exclusiva do Mal.
No novo “mercado da educa-
ção”, a livre concorrência produ-
ziria um máximo de eficiência
econômica e de qualidade de en-
sino. A experiência fracassou em
tudo, exceto na sua meta implíci-
ta de comprimir os gastos nacio-
nais com a educação.

Os testes internacionais do Pi-
sa,promovidos pela OCDE,mos-
tram que a educação chilena é a
menos ruim da América Latina
(excluindo o México) – mas ela
provavelmente já ocupava tal lu-
gar antes de Pinochet. Contudo
atestam também que, entre os 65
paísesparticipantes, oChile figu-

ra na penúltima posição em ter-
mos da variância dos resultados
segundo a classe de renda dos es-
tudantes. Os alunos de escolas
privadaspagas alcançam resulta-
dosinvejáveis, enquantoseus co-
legas das escolas municipais não
atingem os níveis mínimos de
aprendizadoemleitura,matemá-
tica e ciências. No meio do cami-
nhosituam-seos jovensdasesco-
las privadas subsidiadas.

Há um rígido, malévolo apar-
theid educacional, que brilha à
luzinclementedasestatísticasde-
sagregadas. Nos testes do Pisa, as
escolas privadas subsidiadas dos
bairros de classe média saem-se
bemmelhorqueasescolassimila-
res das periferias populares. A ex-
plicação é simples: nas primeiras,
ao contrário das segundas, as fa-

mílias pagam taxas com-
plementares ao valor
dos vouchers. As escolas
privadas das periferias
nãotêmnenhumincenti-
voparaoferecerumensi-
no melhor que o das ar-
ruinadas escolas públi-
cas. Aprende-se precisa-
menteaquiloquesepaga
– eis a essência do mode-
lo educacional darwinis-
ta implantado no Chile.

A mensagem original
dos estudantes chilenos
já quase não é audível,
após a onda de repres-
são policial que desviou
osprotestosparaosarre-
dores da exigência de
derrubada do governo
de Sebastián Piñera. As
nações introduziram a
educação pública no
quadrante histórico da
consagração dos direi-
tosdecidadania.Nadire-
ção oposta, os “Chicago

Boys” definiram os jovens como
consumidores de educação. Os
estudantes chilenos deflagra-
ram seu movimento dizendo
que a educação pública não deve
seridentificadacomumbemeco-
nômicocomum esubmetidaà ló-
gica dos mecanismos de oferta e
procura. Eles estão rejeitando
um sistema que apaga a palavra
“cidadão”, substituindo-a pelo
termo “consumidor”.

O núcleo da mensagem chile-
na serve perfeitamente para o
Brasil. Por aqui, nas duas últimas
décadas os gastos com educação
não se reduziram, mas aumenta-
ram. Contudo eles não chegam
aos professores que estão nas sa-
las de aula. Sob um sistema per-
verso, os mestres ganham mal e
não são avaliados segundo crité-
rios de mérito. O Chile é aqui: em
média,osalunos deescolaspúbli-
cas aprendem muito menos que
os das escolas privadas.

No Brasil não temos vouchers,
mas um modelo de educação pú-
blicaestatal altamenteburocrati-
zado no qual se acomodam tanto
os interesses das elites políticas
estaduais e locais quanto o poder
corporativo dos sindicatos de
professores. No fim das contas,
convivemos com um apartheid
educacional inflexível, que se es-
tendeda pré-escola ao ensinosu-
perior. O Chile é aqui: a renda fa-
miliar determina a qualidade de
ensino recebida pelos jovens.

Entretanto, num aspecto cru-
cial o Chile não é aqui. As entida-
desestudantis chilenas que orga-
nizam os protestos em curso já
fustigavam, há anos, o governo
de centro-esquerda de Michelle
Bachelet. No Brasil, ao contrário,
as principais entidades estudan-
tis funcionam como extensões
do PT e do PCdoB. Financiadas
pelo governo, a UNE e congêne-
res incensam seus patronos, não
se furtando nem mesmo a aplau-
dir os disfarces mais óbvios de
nosso apartheid educacional.
Elas celebram o ProUni, pelo
qual o governo concede “vou-
chersfiscais” aos empresáriosdo
ensinosuperiorenquantoconde-
na os estudantes de baixa renda a
preencher vagas ociosas nas pio-
res faculdades privadas. Na mes-
ma linha, celebram as cotas ra-
ciais que separam jovens oriun-
dos das escolas públicas pela cor
da pele, introduzindo uma fron-
teirapolítica de raça naconsciên-
cia dos filhos de trabalhadores.

A “UNE” deles tem razão. Os
líderes estudantis chilenos,
apoiados por uma maioria esma-
gadora dos cidadãos, estão do-
brando a resistência do governo.
A “nossa” UNE, estatizada pelo
lulismo, prefere os palácios às
ruas. João Carlos Di Genio deve-
ria agradecer por escrito.
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M etade dos alu-
nos do 3.º ano
não sabe qual
carreira se-
guir foi o títu-
lo de matéria

neste jornalno dia 22 do mês pas-
sado, baseada numa pesquisa
com alunos desse ano do ensino
médio. Ela de novo revelou a
enorme carência de orientação
profissional no Brasil.

Sei que algumas escolas priva-
dasdeensino médiooferecemes-
sa orientação, às vezes sob a for-
ma simplista de uma “semana
das profissões”, na qual especia-
listas de várias áreas falam de
suas experiências. Uma das difi-
culdades dessa programação é
que os palestrantes são usual-
mente profissionais de sucesso
e, entre outros aspectos, tam-
bémseria importantediscutirex-
periências dos que não se saíram
bem, até mudando de profissão.

Nas escolas públicas, nem
mesmo ciclos desse tipo são co-
muns e, em geral, os estudantes
não têm recursos para buscar
orientaçãoindividual e especiali-
zada, a qual, aliás, não é comu-
mente buscada nem mesmo pe-
las famílias de maior renda.
Usualmente, o jovem procura in-
formaçõespor si mesmo,as famí-
lias costumam influir na esco-
lha, mas a dúvida é comum, e é
um dos ingredientes da alta taxa
de evasão de cursos, que a repor-
tagem também menciona.

A orientação profissional ou
vocacional fornece informações
sobre as várias profissões e no
orientando identifica suas apti-
dões e seus interesses específi-
cos. Por exemplo, como se senti-
ria como um médico, um enge-
nheiro ou um economista. Final-
mente, depois de muita conver-
sa eventualmente apoiada por
testes, identifica-se a vocação
profissional, num exercício que
muitas vezes não converge para
uma única opção.

À dificuldade de escolher so-
brepõe-se a natureza do ensino
superior adotado no Brasil, de
profissionalização precoce, le-
vando o jovem a passar por esse
suplício da escolha numa idade
em que não está preparado para
isso, tanto por escassez de infor-
mações como pela imaturidade
típica da idade.

Tal escolha poderia ser adiada
por dois anos de um ciclo básico
no ensino superior, de natureza
interdisciplinar, e a opção por
uma especialização só ocorreria
aofinaldele.Mesmoentão,contu-
do, ainda não deveria ser de gran-
deprofundidade,aqualficariapa-
ra a fase de pós-graduação. Esse é
um sistema que foi inicialmente
adotadoporimportantesinstitui-
ções de ensino superior nos EUA

e,porseusucesso,setemdissemi-
nado por outros países.

Também não há no Brasil, de
modo geral, a possibilidade de
mudança de curso sem novo exa-
me vestibular. Não sem razão,
sãocomunsasjá citadasdesistên-
cias de curso, e há a insatisfação
que marca aqueles que carregam
a dúvida por toda a vida.

Como se isso não bastasse, fal-
ta também orientação ocupacio-
nal, com a profissional pressu-
pondo que a pessoa encontrará
uma ocupação típica da profis-
são a que chegou. Ocupação, car-
go ou função é atividade que a
pessoa de fato exerce ou nela tra-
balha. Por exemplo, economista,
torneiro mecânico e advogado
são profissões; gerente de banco,
presidenteda Repúblicaeembai-
xador são ocupações.

Como seria a orientação ocu-
pacional? Deveria ter como base

um amplo levantamento das vá-
rias ocupações, seus requisitos
educacionais (a exigência de cur-
so superior não significa que o
diploma seja de profissão especí-
fica à ocupação), forma de aces-
so, remuneração, estimativas do
númerode ocupantes, perspecti-
vas de vagas e outras informa-
ções. Entre elas, a de como ajus-
tar um desses diplomas a uma
lista maior de ocupações. Por
exemplo, um curso de pós-gra-
duação em administração, mes-
mo de curta duração, facilitaria a
transição de um químico para
ocupações administrativas. Es-
se levantamento bem abrangen-
te deveria ser uma iniciativa go-
vernamental. Teria como objeti-
vo dar uma boa visão de como
funciona o mercado de trabalho,
e facilitaria a busca de
oportunidades nesse
mercado.

Paraoconjunto defor-
mandosé impossível ha-
verumperfeito egenera-
lizado acoplamento en-
tre profissão e a ocupa-
ção encontrada, como
se aquela fosse uma cha-
ve adequada a uma fe-
chaduraespecífica. O re-
sultado é que muitos
profissionais trabalham
em ocupações “atípi-
cas” de suas profissões.
Coloquei aspas porque
isso não deve ser visto
como uma anormalida-
de e muito menos como
um problema. Um caso
comum é o dos muitos
engenheiros que se tor-
naram fiscais de tribu-
tos ou atuam no setor
administrativo de em-
presas ou em ocupações
do setor financeiro. A

propósito, dados dos censos de
1980, 1991 e 2000 evidenciaram
um crescente descasamento en-
tre as profissões e suas ocupa-
ções típicas. Juntamente com
outros interessados, aguardo a
divulgação dos dados detalha-
dos do censo de 2010 para uma
nova avaliação.

A mesma reportagem trata de
caso em que a falta de orientação
ocupacional pode levar a deci-
sões arriscadas. É o de um estu-
dante que deixou um curso de
engenharia de produção pelo de
mecatrônica, também abando-
nado ao saber que “o campo de
atuação seria a indústria”. Aca-
bou optando por medicina vete-
rinária, afirmando gostar de bi-
chos, e sonhando em trabalhar
com “melhoramento genético
de animais de grande porte”.

Ora, sei que ocupacionalmen-
te os dois primeiros cursos – em
particular o de engenharia – ofe-
recem um leque maior de op-
ções ocupacionais do que o final-
mente escolhido, muitas delas
em áreas administrativas das in-
dústrias, ou mesmo fora delas.
Ademais, mesmo um veteriná-
rio poderá ter a indústria como
seu empregador, numa ocupa-
ção ligada à sua especialidade ou
não, como a de vendedor de pro-
dutos farmacêuticos.

Creio que a orientação tam-
bém ocupacional aliviaria uma
boa parte das incertezas e das
tensões da autoritária e limitada
forma de escolha a que hoje os
jovens são submetidos no Brasil.
Mostraria que o mercado é mui-
to mais flexível ao acolher traba-
lhadores do que o sistema de en-
sino superior ao receber os seus
estudantes.
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ECONOMISTA (UFMG, USP E

HARVARD), PROFESSOR ASSOCIADO

À FAAP, É CONSULTOR

ECONÔMICO E DE ENSINO SUPERIOR

SINAIS PARTICULARES

Fundado em 1875
Julio Mesquita (1891-1927)
Julio de Mesquita Filho (1927-1969)
Francisco Mesquita (1927-1969)
Luiz Carlos Mesquita (1952-1970)

José Vieira de Carvalho Mesquita (1959-1988)
Julio de Mesquita Neto (1969-1996)
Luiz Vieira de Carvalho Mesquita (1959-1997)

Américo de Campos (1875-1884)
Nestor Rangel Pestana (1927-1933)
Plínio Barreto (1927-1958)

A UNE deles
e a nossa

●✽
ROBERTO
MACEDO

Orientação profissional
e ocupacional

CORRUPÇÃO
Jaqueline Roriz

Em Brasília se ouviu: “Parlamen-
tares unidos jamais serão puni-
dos!”. E ela de novo sorriu...
LUIZ ALBERTO MASTELIN
l.mastelin@gmail.com
Atibaia

Mais uma decepção

O que é que nós podemos fazer
diante de tamanha desfeita da Câ-
mara dos Deputados à sociedade,
ao não cassar a deputada filmada
recebendo dinheiro de origem du-
vidosa? Será que o máximo é latir
enquanto a caravana dos deputa-
dos corruptos passa incólume
diante da multidão? Mais um epi-
sódio decepcionante do Poder Le-
gislativo brasileiro.
MARCO ANTONIO MARTIGNONI
mmartignoni@ig.com.br
São Paulo

Corporativismo

Lamentável a atitude dos srs. de-
putados livrando a cara de dona
Jaqueline Roriz. Está claro o cor-
porativismo, mesmo porque vá-
rios deles respondem a processos
dos mais variados. A rejeição da
cassação da deputada foi um ver-
dadeiro tapa na cara do cidadão
honesto. Enquanto nós, eleitores,
não cobrarmos dos eleitos uma
posição firme contra a corrupção,
vamos seguir assistindo a cenas
repugnantes como essa.
PEDRO SERGIO RONCO
sergioronco@uol.com.br
Ribeirão Bonito

Confissão de culpa

Inocentando Jaqueline Roriz da
acusação de peculato, realmente
cometido e mostrado na televi-
são, os 265 deputados que vota-
ram contra a punição assinaram

uma confissão de culpa: todos de-
vem ter contas a ajustar na Justi-
ça. Uma vergonha! Precisamos fi-
car de olho neles até a próxima
eleição. Vamos nós fazer a faxina.
A. FERNANDES DE AZEVEDO
az3.azevedo@terra.com.br
São Paulo

Faxina no governo

Se é para fazer faxina, que tal co-
meçar pelos dirigentes da Ban-
coop que participam do governo?
PEDRO GALUCHI
pgaluchi@gmail.com
São Paulo

NOVA CPMF
Apelo à presidente

Se é para reduzir os gastos da Pre-
vidência, quem sai prejudicado é
o pobre do aposentado, que vê a
sua aposentadoria diminuir ano a
ano, com os aumentos irrisórios

com que o governo os “brinda”,
depois de terem contribuído a vi-
da toda, esperando ter uma velhi-
ce digna. Se é para melhorar a saú-
de, já cogitam de enfiar a mão no
nosso bolso, ressuscitando a mal-
fadada CPMF – com outro nome
para enganar os trouxas. Por que
é sempre o povo que tem de arcar
com o ônus, enquanto os políti-
cos saqueiam os cofres públicos
sem serem punidos? Só se ouve
falar em milhões, bilhões, desvia-
dos de todas as instituições gover-
namentais, sem que ninguém se-
ja obrigado a devolver o que rou-
bou. Se há bilhões sendo desvia-
dos, presume-se que haja bilhões
“dando sopa” nos cofres públi-
cos. E por que esses bilhões não
são usados para cobrir os gastos
com a saúde e com a Previdência?
Ponha a mão na consciência, sra.
presidente Dilma, puna os la-
drões e tenha um pouco de com-
paixão pelo povo brasileiro, já tão
sofrido. Ou será que neste país só
o crime compensa?

MARINA B. MALUFI
mmalufi@terra.com.br
Olímpia

Vergonha

Dilma e Alckmin deviam se enver-
gonhar por apoiar nova contribui-
ção para a saúde. Nova contribui-
ção só com o fim da corrupção!
GILBERTO DIB
gilberto@dib.com.br
São Paulo

Presente de grego

Dilma disse que não aceita “pre-
sente de grego” em seu governo.
Então, por que não devolveu ao
seu “criador” este Ministério, que
até agora só fez lambança? Deve-
ria ter comentado também a he-
rança maldita de seu antecessor.
MARIA ELOIZA ROCHA SAEZ
m.eloiza@gmail.com
Curitiba

Enganação

CPMF/CSS de novo?! De 0,1%?
Por quanto tempo? Deixa apro-
var que no dia seguinte Mantega
passa para 0,38%! Por que o go-
verno não para de construir usi-
nas hidrelétricas cuja energia vai
custar quase cinco vezes mais ca-
ra (do tipo Balbina), realocando
esses recursos para a saúde? Para
o social?! O pior é que, com certe-
za, vai reduzir do orçamento da
saúde a parte da verba oriunda de
receita própria na mesma propor-
ção da receita prevista do novo
imposto. Mais uma vez, vamos
ser enganados!
MINORU TAKAHASHI
minorutakahashi@hotmail.com
Maringá (PR)

Novos ralos

De fato a saúde no Brasil está en-
ferma, mas em razão da péssima
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Jaqueline Roriz

LOREDANO

Ao contrário da chilena,
a brasileira, estatizada
pelo lulismo, prefere
os palácios às ruas

O conhecimento das
ocupações ajudaria na
escolha de cursos
superiores pelos jovens
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 01 set. 2011, Primeiro Caderno, p. A2.




