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O título é de Aní-
sio Teixeira, na
década de 1950.
E continua na
mesma.

A paixão da
educação brasileira é a burocra-
cia. Tudo é legalmente correto,
mas os resultados são pífios. Os
currículos são fixados e fiscali-
zados pelo Ministério da Educa-
ção (MEC) e terminam em exa-
mes que medem todos os alu-
nos com a mesma régua. Não
importam as suas preferências
intelectuais e pretensões profis-
sionais. Bem-sucedido é quem
tira as melhores notas em todas
as matérias, só que a vida e os
progressos não são medidos as-
sim. Uns serão capazes em
umas coisas e outros, em ou-
tras. “Eu não posso fazer isso,
mas posso fazer aquilo” e são as
diversidades que alimentam o
progresso, não as homogeneida-
des. Mal educamos a maioria
dos alunos para as coisas que
eles não gostam de fazer e fra-
cassamos em ensinar-lhes o
que eles gostam.

Todos sabemos, já no segun-
do grau, definir nossa direção
básica: ciências humanas e so-
ciais ou exatas. O gargalo são as
exatas.

Perguntei a um professor de
Matemática, defensor apaixo-
nado da necessidade de todos
saberem altas matemáticas, pa-
ra que elas serviam. Sua pronta
resposta: “Para calcular o tama-
nho dos planetas e a distância
entre eles”. Segunda pergunta:
e quando foi a última vez que o
senhor precisou calcular o ta-
manho de um planeta? Ele co-
çou a parte de trás da cabeça,
sorriu e disse: “Só quando eu es-
tava na escola”. Isso não é uma
diatribe para que não se ensi-
nem ciências exatas na escola,
mas a maneira de ensinar pode
e deve variar, dependendo do
propósito, das vocações e das
intenções de cada aluno.

Hoje o acesso às informações
está gigantescamente expandi-
do. Fora da internet, há ciência
no canais de TV do tipo Disco-
very e seus desdobramentos, co-
mo há nos seriados policiais
CSI, Criminal Minds e Num-
bers. Isso basta para quem não
vai ser cientista exato. Para
quem vai há necessidade de sa-
ber mais sobre cálculos e experi-
mentos. Fica, então, a pergun-
ta: por que tentar enfiar parale-
lepípedos em buracos cilíndri-

cos e esperar que eles coinci-
dam exatamente?

Autoritarismo burocrático é
a resposta. É assim “porque
tem de ser assim”. Os professo-
res ensinam o que sabem, sem
poder mudar currículos, e de
olho nos testes estandardiza-
dos por meio dos quais o MEC
insiste em que todos usem o
mesmo tamanho de sapato, não
importando o tamanho do pé.

Na década de 1990 a Universi-
dade Estácio de Sá criou cursos
com aulas das 11 da noite à 1 da
madrugada. O MEC não autori-
zou. A razão alegada: ninguém
pode estudar a sério nesse horá-
rio. Depois de idas e vindas bu-
rocráticas, acabaram autoriza-
dos e foram um grande sucesso.
Havia público, que, pelas mais
variadas razões, se sentia bem e

rendia melhor nesse horário.
No ano passado, com a falta

de mão de obra especializada, o
Senai, que não é controlado pe-
lo MEC, criou cursos na área de
metalurgia, nas favelas do Com-
plexo do Alemão, das 4 da ma-
drugada às 7 da manhã. Esta-
vam duros de gente e havia fila
na porta (O Estado de S. Pau-
lo, 31/7/2011). Na ausência do
preciosismo autoritário-regula-
tório do MEC, os cursos foram
criados para atender às necessi-
dade do mercado e aos interes-
ses dos candidatos.

Isso nos leva à conclusão de
estudo recente de Simon Sch-
wartzman: educação e cresci-
mento econômico estão liga-
dos, só que, ao contrário do que
o senso comum pensava, é o
crescimento econômico que
empurra a educação, e não esta
que puxa o crescimento.

As grandes universidades tec-
nológicas norte-americanas,
criadas e financiadas pelos mi-
lionários do fim do século 19 e
início do século 20, como John
Rockefeller, Andrew Carnegie,
Andrew Mellon e Leland Stan-
ford, surgiram não porque a bu-
rocracia exigia ou gostava, mas
porque a continuação do cresci-
mento capitalista das fortunas
dos robber barons dependia da
formação de profissionais. No
Brasil tudo fica na mão do gover-
no, que pouco sabe do que o

crescimento precisa e segue ilu-
dido achando que é a educação
que puxa o desenvolvimento.

Sofro de discalculia (dificul-
dades em matemática, Estado,
9/4/2009). Pouco aprendi na es-
colanessa matéria,mas era fasci-
nado pelos conceitos e princí-
pios matemáticos descritos por
Malba Tahan em O Homem que
Calculava (Editora Record).
Aprendi muito com o Laborató-
rio Químico Juvenil – fornecia
substâncias que, quando mistu-
radas corretamente, produziam
tinta de escrever invisível, cores
ou fumaça – e com o Poliopti-
con, cheio de lentes e tubos que
me permitiam fazer desde mi-
croscópios até lunetas para ver
as vizinhas trocando de roupa.

Cedo aprendi o básico sobre
perfuração de petróleo em O Po-
ço do Visconde, de Monteiro Lo-
bato, originalmente publicado
em 1937. Mais recentemente,
entendi muitos conceitos de es-
tatística, que tentaram ensinar-
me por meio de fórmulas e cál-
culos, lendo o Desafio aos Deu-
ses: A Fantástica História do Ris-
co, de Peter L. Bernstein (Cam-
pus, 1997).

Nunca iria ser cientista exa-
to, mas tudo isso foi importante
para entender o mundo. Com o
Tesouro da Juventude (uma co-
leção de livros que era como
que uma mescla das revistas Su-
perinteressante e Galileu) apren-
di a fazer uma porção de coisas
que currículos e professores in-
sistiam em não ensinar ou em
fazê-lo de maneira errada.

Ou bem passamos a fornecer
educação customizada, tal co-
mo vendemos sapatos dos ta-
manhos e modelos adequados
aos pés dos clientes, ou vamos
continuar a seguir a sina de Aní-
sio Teixeira. Na educação tudo
seguirá sendo legal, mas conti-
nuará sendo muito ruim e não
funcionando.

Nisso desperdiçaremos di-
nheiro dos pagadores de impos-
tos, que terão a ilusão de que a
educação será melhor apenas
porque o governo gasta mais di-
nheiro e insiste em formar to-
dos para se tornarem cientistas
e literatos, quando a grande de-
manda do crescimento vai em
outra direção.
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No final do gover-
no Fernando
Henrique Cardo-
so, em 2002, o go-
verno brasileiro
decidiu questio-

nar na Organização Mundial de
Comércio (OMC) o regime de
subsídios norte-americano ao
algodão, instituído pela Lei Agrí-
cola (Farm Bill). Em setembro
de 2004 e março de 2005 o Bra-
sil obteve decisões favoráveis,
condenando os EUA a modifi-
car seu sistema de subsídios e
apoio de crédito à exportação.

Medidas protelatórias da par-
te de Washington adiaram uma
solução definitiva do contencio-
so. Em agosto de 2008 o Brasil
pediu à OMC que fossem defini-
dos o valor e a forma de retalia-
ção contra os EUA pelo não
cumprimento da decisão do Ór-
gão de Apelação. Em agosto de
2009 a OMC definiu que a reta-
liação a que o Brasil teria direito
era de US$ 830 milhões, dos
quais US$ 530 milhões em bens
e o restante em retaliação cruza-
da, ou seja, em outras áreas, co-
mo a de propriedade intelec-
tual. Em março de 2010 Brasília
divulgou lista de bens (102) que
poderiam ser afetados e foram
realizadas consultas públicas
sobre as perspectivas de retalia-
ção cruzada, que poderiam atin-
gir US$ 238 milhões.

Naquele momento as rela-
ções com os EUA estavam seria-
mente afetadas pelas posições
do Brasil cada vez mais ostensi-
vas de apoio ao governo do Irã,
ao presidente Mahmoud Ahma-
dinejad e ao programa nuclear
daquele país. Em vista disso, por
considerações políticas, sobre-
tudoparanão abrir maisum con-
tencioso sério com os EUA, ago-
ra na área comercial, o governo
brasileiro decidiu negociar uma
forma de compromisso que evi-
tasse a retaliação. Às vésperas
da eleição presidencial america-
na, o governo de Washington es-
tava praticamente paralisado.
Coube ao setor privado, tendo a
Fiesp papel de relevo, articular
uma forma que, aprovada pelo
USTR, adiou o problema.

O governo dos EUA concor-
dou, em 2010, em dar compen-
sações temporárias ao Brasil,
como o pagamento anual, por
meio do Instituto Brasileiro do
Algodão, de US$ 147 milhões,
até fins de 2012, a um fundo de
apoio aos produtores nacio-
nais, na expectativa de que o sis-

tema de subsídios seja corrigi-
do definitivamente na Lei Agrí-
cola, que deveria ser votada até
este mês. O acordo foi cumpri-
do parcialmente. Um dos com-
promissos – a eliminação de bar-
reiras sanitárias para a exporta-
ção de carne bovina de 13 Esta-
dos brasileiros – nunca foi im-
plementado. O compromisso
de aumentar o prêmio do segu-
ro de crédito à exportação sem-
pre que a demanda cresce e os
montantes solicitados acionem
o apoio governamental, no en-
tanto, foi cumprido. O ajuste pe-
riódico do prêmio do seguro, ao
final do atual acordo bilateral,
não será suficiente para levá-lo
ao patamar que o Brasil conside-
ra necessário para Washington
cumprir as determinações da
OMC e eliminar subsídios proi-
bidos de crédito à exportação.

O Congresso norte-america-
no não dá sinais de que vai corri-
gir essa ilegalidade, em face da
OMC, na Lei Agrícola, sobretu-
do em ano de eleições presiden-
ciais. Ao contrário, Câmara e Se-
nado deverão manter o suporte
de preços mínimos, criar pro-
gramas mais distorcivos, e não
fizeram alterações diretas no
programa de garantia de crédi-
to à exportação, considerados
ilegais pela OMC.

Levando em conta esse qua-
dro, o governo brasileiro deci-
diu reativar o plano de retalia-

ção de US$ 800 milhões contra
os EUA. A Câmara de Comércio
Exterior (Camex) reconvocou
um grupo interministerial que
determinará as condições de
aplicação de sanções se as nego-
ciações bilaterais fracassarem.
Poderão, assim, ser impostas so-
bretaxas em mais de cem produ-
tos norte-americanos, além de
retaliações cruzadas, nas áreas
de patentes farmacêuticas e di-
reitos autorais. Em junho de
2010 o Senado aprovou a Lei de
Conversão n.º 6, que regula-
mentou a aplicação de medidas
de suspensão de concessões re-
lativas a direitos de proprieda-
de intelectual e outros, em ca-
sos de descumprimento de obri-
gações do acordo da OMC. O
texto legal prevê medidas de re-
taliação sobre diversos direitos

de propriedade intelectual, co-
mo, entre outros, a suspensão
de direitos, a subtração de pra-
zos, o licenciamento sem remu-
neração, o bloqueio de remes-
sas de royalties.

Realizou-se em julho último,
em Brasília, reunião entre Bra-
sil e EUA para examinar o con-
tencioso, em especial a nova Lei
Agrícola, o destino do pagamen-
to de US$ 147milhões e o mon-
tante da retaliação autorizada
pela OMC, quando a lei for apro-
vada, neste ano (em setembro)
ou, mais provavelmente, no iní-
cio de 2013.

Segundo se informou, o en-
contro foi inconclusivo, fican-
do as decisões em suspenso. O
acordo vigente até aqui deixará
de vigorar quando os EUA pro-
mulgarem a nova Lei Agrícola.
O pagamento de US$ 147 mi-
lhões continuará a ser feito con-
forme previsto. Levando em
conta as mudanças feitas no
programa de crédito à exporta-
ção e as variações nos fluxos de
comércio bilateral, os EUA de-
fendem a tese de que deve ser
substancialmente reduzida a
quantia a que o Brasil teria direi-
to na retaliação cruzada. A redu-
ção desse montante, as conse-
quências da aprovação da Lei
Agrícola, que continuará des-
cumprindo a determinação da
OMC por ser ainda mais distor-
civa, e a questão da retaliação
cruzada deverão ser examina-
dos após as eleições norte-ame-
ricanas. Depois de aprovada a
Lei Agrícola, o Brasil poderá
considerar-se satisfeito com as
mudanças e encerrar o caso, re-
tomar a possibilidade de aplicar
a retaliação ou realizar um novo
acordo com os EUA.

Ganhará quem apostar num
compromisso sem retaliação
cruzada. Embora afinidades
ideológicas tenham prevaleci-
do no caso da suspensão do Pa-
raguai e da decisão de ingresso
da Venezuela no Mercosul, é
pouco provável que o governo
Dilma Rousseff – mais pragmáti-
co em relação aos EUA – queira
enfrentar um séria crise comer-
cial com Washington caso as ne-
gociações bilaterais, contrárias
à decisão da OMC, não levem a
uma solução mutuamente satis-
fatória em razão das distorções
da Lei Agrícola.
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De novo o contencioso
comercial com os EUA

Fórum dos Leitores

Educação – tudo legal
e tudo muito ruim

AGU
Aparelhamento à vista

Enquanto corre no Supremo Tri-
bunal Federal (STF) o julgamen-
to do mensalão, com um festival
de condenações de petistas, um
projeto de lei urdido na calada da
madrugada abre caminho para
mais um aparelhamento, desta
vez na Advocacia-Geral da União
(AGU), de acordo com o projeto
encaminhado à presidente Dilma
Rousseff por Luís Inácio Adams,
o advogado-geral, faltando ape-
nas o endosso presidencial para,
enfim, facilitar a entrada no ór-
gão de companheiros alheios ao
assunto e de não concursados –
como na Petrobrás, que após
anos de aparelhamento finalmen-
te apresentou prejuízos. Em sua
derrocada após o desnudamento
de suas intenções pelo STF no jul-
gamento do mensalão, o PT tenta
desesperadamente abocanhar tu-
do o que estiver ao seu alcance na
tentativa de fortalecer o seu insa-
no projeto de poder.

PETER CAZALE
pcazale@uol.com.br
São Paulo

O desmonte

Esse novo projeto que trata de ra-
dicais alterações na AGU, como
bem salienta o Estado (10/9, A3),
tem como finalidade o aparelha-
mento desse importante órgão,
submetendo-o às vontades petis-
tas de governo. Com efeito, o in-
gresso nos quadros da entidade
de advogados não submetidos a
concurso público faz a instituição
transformar a advocacia pública
em verdadeira entidade privada,
a serviço dos políticos poderosos
de plantão. Ademais, os advoga-
dos integrantes da entidade não
mais poderão desfrutar a indepen-
dência necessária ao exercício da
profissão, ficando completamen-
te subalternos e submissos aos
mandos das chefias, sempre re-
presentativas de governantes e
seus interesses imediatos. Trata-
se de projeto absurdo e que não

merece prosperar, cabendo ao
Congresso Nacional eliminar to-
dos os seus pontos fracos, a pon-
to de torná-lo imprestável para os
fins a que se propõe. São inaceitá-
veis tamanhos absurdos na carrei-
ra jurídica pública.
JOSÉ CARLOS DE C. CARNEIRO
carneiro.jcc@uol.com.br
Rio Claro

Haja paciência!

Ao denunciar o aparelhamento
da AGU, o Estadão está confir-
mando o que há muito tempo se
tem visto ocorrer no Brasil. O PT
não mede esforços para se tornar
eterno no poder e para isso usa
de todos os meios de que dispõe.
Basta ver o pronunciamento da
presidente Dilma a pretexto do
Dia da Pátria para constatarmos
que o uso da máquina pública
continua o mesmo sob sua ges-
tão, a exemplo do que fazia seu
antecessor. O partido que está no
poder não faz diferença entre go-
verno, Estado e partido. Sua ori-

gem indica isso, o PT é o herdeiro
de duas teses totalitárias do sécu-
lo passado: o fascismo e o comu-
nismo. Como dizia seu anteces-
sor, “nunca antes na História des-
te país” se viu tanta eficiência, o
Brasil nunca esteve tão bem, etc.,
etc., etc. Esquece a presidente
que o nosso pífio crescimento é o
menor dentre todos os países do
grupo dos Brics, que nossa in-
fraestrutura é muito ruim e que
todos nós vivemos aqui e esta-
mos vendo o que está acontecen-
do. Mas como as eleições estão
chegando há que elogiar a gestão
petista, que, diga-se, foi completa-
mente contra o Plano Real, fez de
tudo para acabar com ele, mas se
aproveitou do que ele trouxe de
bom para o País. E Dilma anun-
ciou um modelo de desenvolvi-
mento “inédito” como se fosse
mesmo inédito, sem a menor ver-
gonha de afirmar um modelo há
muito usado no mundo, especial-
mente na Europa. Enfim, esta-
mos outra vez ouvindo inverda-
des e “maravilhas” petistas como
se fossem a invenção da roda. Ha-

ja paciência!
MARIA TEREZA MURRAY
terezamurray@hotmail.com
São Paulo

POLÍTICA ECONÔMICA
Inflação desenfreada

Que tal se adotássemos Santo Ex-
pedito como nosso protetor? O
Banco Central (BC), segundo su-
gere seu ex-diretor Alexandre Sch-
wartsman, (7/9, B2), adotou San-
to Agostinho, então, nada mais
justo e sagrado que também te-
nhamos nosso padroeiro. Só mes-
mo o santo das causas justas e im-
possíveis para nos livrar de um in-
fortúnio muito próximo: o maldi-
to avanço da inflação, que cami-
nha a passos largos. Pelo que se
nota, o BC não está nem um pou-
co preocupado, ou já jogou a toa-
lha nessa contenda. Alexandre
Tombini, chairman (todo-podero-
so) da instituição e subserviente
aos desejos da presidente, Dilma,
“mãe dos pobres”, não garante o
freio da inflação até o primeiro se-

mestre de 2014 e sustenta como
viável esse desequilíbrio. Só se for
viável para ele, que ganha muito
bem, mora melhor ainda e não
frequenta supermercados e ou-
tros comércios há tempos. Quem
está sentindo a alta desenfreada
dos preços são os menos favoreci-
dos, que com mísero salário, já
corroído, não conseguem comple-
tar a cesta básica e nem sequer
têm onde morar. Como dizia Jus-
to Veríssimo, personagem do sau-
doso Chico Anysio, “eu quero
que o pobre se exploda”.
SÉRGIO DAFRÉ
sergio_dafre@hotmail.com
Jundiaí

Impostos abusivos

Em seu último pronunciamento,
a presidenta Dilma criticou os ju-
ros excessivos cobrados pelas ad-
ministradoras de cartões de crédi-
to. Pagar juros abusivos no finan-
ciamento de despesas é opção do
detentor do cartão de crédito. O
que a presidenta não fala é sobre
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É pouco provável que
o governo Dilma queira
enfrentar uma séria
crise com Washington...

Ou passamos a fornecer
educação customizada
ou continuamos a seguir
a sina de Anísio Teixeira
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 11 set. 2012, Primeiro Caderno, p. A2.




