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» MARCOS COIMBRA
PROFESSOR E MEMBRO DO CONSELHO DIRETOR DO CEBRES

Não conhecemos nenhum país no
mundo que tenha acelerado seu proces-
so de desenvolvimento nacional, em bus-
ca do progresso, sem ter um projeto na-
cional de desenvolvimento, com priori-
dade absoluta em investimentos na in-
fraestrutura econômico-social. Energia,
transportes, comunicações, ciência e tec-
nologia, saúde, educação, segurança, em
especial, são alguns dos itens considera-
dos vitais neste processo.

E na infra-estrutura social, destaca-
mos justamente o vetor educação, pois
entendemos que a solução dos princi-
pais problemas brasileiros principia pe-
la urgente necessidade de melho-
ria do patamar de nossa socieda-
de no processo educacional como
um todo.

O principal fator de desenvolvi-
mento de um país reside na educa-
ção do povo. E entenda-se educa-
ção em seu conceito mais amplo,
abrangendo desde a transmissão
de princípios e valores pela famí-
lia, passando pelo ensino formal,
até chegar ao processo de absor-
ção de informações efetivado atra-
vés de outros canais, como a leitu-
ra voluntária, as notícias dos meios
de comunicação etc.

Para consecução deste objetivo é con-
dição primordial o fortalecimento da Ins-
tituição Nacional Família, justamente o
contrário do que está sendo feito agora,
com a adoção de uma verdadeira “glorifi-
cação”, em especial através dos princi-
pais meios de comunicação de massa, de
toda sorte de vícios e perversões, em no-
me do “politicamente correto”. 

Até uma “Lei da Palmada” querem im-
por aos responsáveis máximos pela edu-
cação de suas crianças, que são princi-
palmente os pais. Trata-se de uma inter-
venção indevida, de inspiração ditatorial,
do Estado na principal Instituição Nacio-
nal existente. É evidente que qualquer
excesso deve ser punido de acordo com a
legislação em vigor, instrumento sufi-
ciente e adequado para correção de even-
tuais desvios.

Os meios de comunicação, com desta-
que para emissoras de TV e rádio, tam-

bém devem ter limites em sua atuação,
principalmente devido à sua condição de
simples concessionários de serviço pú-
blico de comunicação de massa, sujeitos
à legislação federal ainda não regula-
mentada, fato que propicia um vazio ins-
titucional perigoso.

Outro aspecto importante é a necessi-
dade de um investimento maciço no ensi-
no. Foi assim nos EUA, no Japão e agora
na Índia e na China. E o esforço deve prin-
cipiar pelo ensino básico, de boa qualida-
de, de caráter universal, obrigatório. 

A base é fundamental. E o critério de
aprovação, em qualquer nível, deve ser o
mérito. A utilização de experiências exó-
ticas importadas de outras culturas e rin-
cões, tais como a “aprovação automáti-

ca”, sistema de cotas para ingresso em
instituições de ensino e outras não de-
vem ganhar terreno no Brasil, sob pena
de nunca termos a massa crítica, no rela-
tivo ao nível de preparo do capital huma-
no, para fazer parte do seleto grupo das
cinco economias mais desenvolvidas do
mundo, em futuro próximo.

É evidente que tudo começa por um
sólido ensino básico,  com extinção
imediata da perversa “aprovação auto-
mática”. Os mestres devem ser remune-
rados dignamente e periodicamente
atualizados. A ênfase deve ser no inves-
timento em recursos humanos e não
em máquinas. 

O que adianta ter um computador
em cada escola se, em muitas delas não
há energia elétrica. Como ensinar aos
instruendos assuntos para os quais os
professores não foram preparados pre-
viamente? 

O ensino médio, de responsabilidade
das administrações estaduais, deve ter
uma orientação e supervisão cerrada por
parte do MEC, com seus quadros devida-
mente expurgados das perniciosas indi-
cações político-partidárias, com o resta-
belecimento do sistema de mérito, con-
duzido por especialistas concursados, de
reconhecido mérito. 

Os frequentes fracassos do Exame Na-
cional do Ensino Médio (Enem), havidos
na gestão Haddad, são inaceitáveis. Não
faltaram recursos, nem tempo, nem ad-
vertências, nem experiências mal sucedi-
das. Faltou competência, trabalho e,
principalmente, vergonha na cara. 

Caso o ministro Haddad tivesse sido
demitido, após o primeiro fracasso, isto

não teria ia mais acontecendo. E
ele acabou ganhando como prê-
mio a prefeitura de São Paulo. Coi-
tados dos paulistanos!

Existem várias ações a serem
empreendidas, pois os indicado-
res da área são dramáticos (PISA ,
taxa de evasão escolar, índices de
repetência, IDH-Educação, 10%
de analfabetos, cerca de 50% de
analfabetos funcionais etc.). Re-
cursos não faltam. Eles são mal
aplicados.

Não há dúvida que o ensino
público superior também deve
ser fortalecido, pois as institui-

ções públicas no ensino superior são as
mais bem avaliadas. Porém, continuam
sem comando, com os professores ga-
nhando pouco, com suas instalações
abandonadas e uma excessiva politiza-
ção partidária de alguns de seus inte-
grantes, o que provoca um estado de
greve permanente. 

Por que não investir na Universidade
Pública e aumentar seu número de va-
gas? Para não concorrer com as institui-
ções privadas de ensino superior?

Com educação não se brinca! Ne-
nhum país do mundo desenvolveu-se
plenamente, sem ter havido antes uma
verdadeira “revolução educacional” no
sistema. 

É vital haver uma gestão competente
dos recursos existentes, para evitar des-
vios ou má aplicação, ilícitos que devem
ser considerados de elevada gravidade a
serem severamente punidos.

» MARCOS VINICIOS VILAÇA
DA ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS

O período que vai do final do ano ao início do outro acende
nos pais de Marcantonio a chama mais viva, a saudade se faz
maior, o orgulho dele se excita. Afinal de contas, a razão está
com Adélia Prado ao dizer “o que a memória amou ficou eterno”.

Marcantonio vive.
A recordação de Marcantonio sempre está para os da família

e para os amigos quente e pronta.
Ele foi muito ousado porém maior foi a sua lucidez. Como a

morte não envelhece os exemplos da sua ousadia e lucidez pros-
seguem.

Faz poucos dias, Beatriz Milha-
zes, a pintora brasileira de maior
sucesso, em cenas no Exterior, dis-
se em alto e bom som o quanto a
ele devia para fazer maior a sua
obra. Jornal carioca narrou com
detalhes a sua declaração.

No começo de dezembro, o ir-
mão Rodrigo Otaviano, telefona
emocionado de Miami. Visitara a
Art Basel Miami e se espantara ao
ouvir falar dele, quase treze anos
após a sua partida. Críticos de ar-
te, dirigentes da grande Feira, ga-
leristas, artistas pareciam afina-
dos num coro de afetos por Marcantonio. Afetos no coração de
criadores e na razão do empreendedorismo de que se necessita
para também dar substância à arte.

D’Annunzio dizia que se deve amar o sonho mesmo que ele
atormente. Marcantonio atormentava-se com o tempo. Parecia
adivinhar a incompletude final dos seus sonhos. Se tanto conse-
guiu, imaginemos o que lhe restaria se o calendário de vida não
lhe fosse tão breve. Rodou o mundo como cavalete humano da
arte brasileira. Rodou o mundo mostrando o que entendia pre-
valecente em nossa terra quanto à arte contemporânea.

Valeu a pena.

Ao selecionar o seu “team” de pintores, gravadores, escultores
de arte contemporânea, muitas vezes me disse: “Vejo nesses ar-
tistas, meu pai, as curvas do barroco dos altares do Recife, as fra-
ses sonoras de Gilberto Freyre, os pulos frenéticos do Galo da
Madrugada; são brasileiros, são os meus prediletos”. Dizia sem-
pre estar atento à plurietnia e ao pluriculturalismo que entendia
como cânones brasileiros, a orgulharem os concidadãos.

Marcantonio recebeu dos governos Amazonino Mendes e
Eduardo Braga, em Manaus, a consagração que há de ter deseja-
do da parte dos moços.

Lá não uma só exemplar escola de ensino médio de tempo in-
tegral, mas logo duas esplêndidas escolas têm o seu nome e en-

cabeçam eaxames nacionais de
avaliação de desempenho em pes-
quisas do MEC. Os dois governa-
dores, anote-se não conheceram
pessoalmente a Marcantonio. Esti-
vemos, Maria do Carmo e eu, repa-
ginando o coração para as emo-
ções imperscrutáveis, recente-
mente, em visita às escolas impe-
cáveis. Os adolescentes e os pro-
fessores nos submeteram a um ca-
rinhoso questionário pelo tanto
que queriam conhecer da vida e da
obra do patrono. Não lhes bastava
o conhecimento já obtido no acer-
vo das bibliotecas de que dispu-

nham. Queriam mais e mais devedores ficamos nós aos gover-
nantes, professores e estudantes amazonenses que descobriram
no brasileiro do Nordeste uma transterritorial carnação social.

De fato, o soluço eterno fende o peito. Roberto da Matta me
ensinou que há um sentido de humildade e de reconhecimento
da perda, que se revela no choro, na saudade e no conforto da
oração. Estamos a cuidar dessa percepção sábia e sadia.

É o que nos resta.
Mas não tem nada, não. Rilke disse que
“Quando cremos em plena vida estar / Ela ousa chorar / em

nós / de repente”.

Exemplar carnação social

O Brasil e a educação

Capacitação:
uma questão
fundamental 
» HAMILTON PICOLOTTI
PRESIDENTE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS REVENDAS 
AMBEV E DAS EMPRESAS DE LOGÍSTICA DA DISTRIBUIÇÃO (CONFENAR)

A escassez de mão de obra atinge 71% das
companhias no Brasil, de acordo com o 7º Estu-
do Anual sobre a Escassez de Talentos, realiza-
do recentemente pela ManpowerGroup, em-
presa de soluções em gestão e contratação de
pessoas. 

Os resultados mostram também que em 2010
o índice foi de 64%, e em 2011, de 57%. A pes-
quisa revela, ainda, que um em cada três em-
pregadores (34%) no mundo estão tendo difi-
culdades para preencher cargos. E a explicação,
embora seja óbvia – o cenário de contratações
atual é o oposto ao de alguns anos atrás em que
faltava emprego e sobravam pessoas, não indi-
ca o caminho para a solução se não houver uma
melhor análise da situação: a falta de profissio-
nais qualificados.

Entre os setores afetados pela escassez de ta-
lentos está o de logística, que movimenta mais de
US$ 180 bilhões por ano no Brasil, de acordo com
a Associação Brasileira de Logística (Abralog). 

Responsável pelo planejamento, organiza-
ção, transporte e distribuição de bens e serviços,
além de controle e realização de outras tarefas
associadas à armazenagem, o segmento enfren-
ta o desafio de formar profissionais que aten-
dam às necessidades das indústrias, empresas
de transporte, operadoras logísticas e de varejo. 

Afinal, a amplitude e complexidade inerente
à área – o profissional deve estar conectado a
diversos conhecimentos – reforçam, ainda
mais, a escassez de mão de obra no setor. 

Por outro lado, com o crescimento de até 5%
do segmento de logística do Brasil ao ano (da-
dos da Abralog,
surge uma
opor tunidade
singular  para
i n s t i t u i ç õ e s
brasi leiras  de
ensino supe-
r ior :  a  de pro-
porcionar o co-
n h e c i m e n t o
multissetorial,
que combina
conceitos apro-
fundados de
administração,
e c o n o m i a ,
transporte e en-
genharia de
produção, entre
outros, para su-
prir a demanda
do mercado.

Enquanto is-
so,  deixar car-
gos não preenchidos está fora de questão e as
empresas não devem ficar alheias à qualifica-
ção profissional. Para superar a escassez de ta-
lentos, cabe à iniciativa privada encontrar solu-
ções que minimizem os déficits e preencham as
lacunas de habilidades específicas. No entanto,
é importante lembrar que a falta de competên-
cias técnicas e a falta de experiência são obstá-
culos a serem superados em todo o mundo.

Para reverter esse cenário, companhias glo-
bais estão investindo em treinamentos e capaci-
tação para os funcionários, fazendo pesquisas e
escolhendo pessoas sem as habilidades necessá-
rias, mas com potencial para aprender e crescer. 

Boa parte delas focam mais na retenção de
talentos no caso de vagas cuja seleção é mais
difícil, e outros oferecem salários e benefícios
diferenciados.

O aumento dos treinamentos proporciona-
dos por empresas demonstra que atualmente
os colaboradores têm mais oportunidades de
assumir novos postos, o que demanda mais so-
fisticação, conhecimento e habilidades, exigin-
do que os profissionais adotem uma mentalida-
de de aprendizado contínuo para manter suas
aptidões atualizadas.

Além de desobstruir os gargalos de mão de
obra existentes no segmento, a capacitação
profissional é fundamental para atender as de-
mandas de logística no Brasil, principalmente
com os eventos esportivos – Copa do Mundo e
Olimpíadas que o País sediará, e para acompa-
nhar o crescimento da economia, muito pauta-
do atualmente na democratização da Internet e
compras online, o que tem exigido dos profis-
sionais processos mais assertivos e eficientes.

O aumento dos
treinamentos
proporcionados por
empresas demonstra
que atualmente os
colaboradores têm
mais oportunidades
de assumir novos
postos, o que
demanda mais
sofisticação,
conhecimento e
habilidades

A recordação de Marcantonio sempre
está para os da família e para os

amigos quente e pronta. Ele foi muito
ousado porém maior foi a sua lucidez.

Como a morte não envelhece os
exemplos da sua ousadia e lucidez

prosseguem.

É evidente que tudo começa por um
sólido ensino básico, com extinção

imediata da perversa ‘aprovação
automática’. Os mestres devem ser

remunerados dignamente e
periodicamente atualizados. A ênfase
deve ser no investimento em recursos

humanos e não em máquinas
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 13 dez. 2012, Primeiro Caderno, p. A-15.




