
Fico muito feliz de poder debater uma ideia 
sobre o que fazer e como fazer para o Brasil dar o 
salto de que precisa na educação. Não vou perder 
muito tempo falando de nosso quadro educacio
nal, nossa tragédia. Não é preciso, basta lembrar 
que temos três Bolívias de analfabetos adultos, 
uma Argentina de analfabetos funcionais e uma 
Austrália de pessoas que não terminaram o ensino 
fundamental. Em vez de ficar falando disso, quero 
tentar responder a estas perguntas: por que o Bra
sil é desse jeito, quando tantos países com menor 
renda não são? Por que é preciso mudar isso? E 
apresentar uma proposta. 

Por que o Brasil ficou tão atrasado em matéria 
educacional? São três razões, a primeira cultural. 
A mente brasileira não é de dar muita importância 
a essa questão. Não faz parte dos valores do bra
sileiro seu nível de educação. O que os define no 
imaginário brasileiro é o tamanho do carro, da casa, 
onde passa férias, a conta bancária. Alguém pode 
dizer que é assim em todos os países. Não é. Tenho 
amigos libaneses cuja família vendeu propriedades 
para que pudessem estudar no exterior, porque o 
diploma é um símbolo em si, não apenas porque 
permite galgar posições. 

Um amigo me disse estar muito incomodado 
porque gastou uma fortuna no ensino médio do 
filho e agora ele quer ser filósofo. Para ele isso é 
uma tragédia, jogou dinheiro fora. Ninguém é mais 
culto que um filósofo, nós não colocamos esse valor 
fundamental na educação. Basta dizer que "profes
sor" não é um título de nobreza, ao contrário, hoje 
em dia é um nome visto com desconfiança, porque 
provavelmente essa pessoa não deu para nada 
mais. Não falo daqueles que têm outra atividade 
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e exercem o magistério, nem do pessoal de nível 
superior. Refiro-me aos 2 milhões de professores 
da educação de base. 

A segunda razão é sociopolítica. Como desde a 
origem, com a escravidão, somos um país dividido 
em dois blocos bem separados na sociedade, ainda 
que alguns possam subir, não temos uma mistura 
do povo brasileiro. Resolvemos os problemas da 
parcela superior e deixamos de lado a de baixo, 
em termos de habitação, distribuição de água, 
transporte, renda, saúde e também educação. Para 
os que estão aqui em cima, criamos mecanismos de 
escolas particulares, subsídios. Isso não é específico 
da educação, é da sociedade. 

E a terceira razão é histórica. Só agora a educação 
começa a ser realmente fundamental para a dinâ
mica do país. Quando o Brasil começou, a única 
coisa necessária era o braço forte do escravo. Com o 
passar dos anos, já no século 20, precisamos evoluir 
do braço para a mão. Era necessário ter habilidade, 
daí os cursos para formar mão de obra qualificada, 
mas ainda não era educação. O país não precisava 
dela, mas de operários com habilidade manual, 
alguns até quase analfabetos. Isso está mudando, 
porque a economia hoje requer não só mão de obra 
qualificada, mas conhecimento. Então saímos do 
braço para a mão e agora estamos no dedo, já não 
são mais operários, são operadores. Isso sobretudo 
porque a economia como um todo não vai crescer por 
muito tempo se continuarmos com a produção tão 
limitada de bens de alta tecnologia. Somos a sexta 
ou sétima economia do mundo, mas importamos 
quase tudo de alta tecnologia. 

Hoje o momento da história econômica exige 
educação, porque requer ciência e tecnologia, que só 
vêm para valer se formos capazes de oferecer edu
cação de qualidade para todos os de baixo, para dali 
escolher os melhores, porque em cima há um grupo 
de cientistas e tecnólogos. Se dermos educação só 
para um bloquinho, perdemos a possibilidade de 
aproveitar os gênios que estão embaixo. Resolve
mos isso muito bem no futebol. A bola é redonda 
para todo mundo, então entre milhões aparecem 
os melhores, que chegam lá em cima. 

Na educação mantemos algumas escolas quadra
das, no sentido de degradadas. Estamos jogando 
fora cérebros. Se no Brasil apenas 40% terminam 
o ensino médio e desses no máximo a metade é 
qualificada, isso significa que jogamos fora 80% 
dos cérebros. Não quer dizer que um analfabeto 
não seja inteligente, mas ele não desenvolveu seu 
potencial. 

Bens tecnológicos 
Precisamos mudar, em primeiro lugar, para que o 

país como um todo entre na economia dos tempos 
de hoje, a economia do conhecimento, baseada em 
ciência e tecnologia, criadora de bens altamente 
tecnológicos. Somos apenas exportadores de soja, 
de minério de ferro. A única exceção é a Embraer, 
que é produto de uma escola de engenharia. Não 
foi um processo econômico que criou a Embraer, foi 
a escola de engenharia do ITA [Instituto Tecnológico 
de Aeronáutica]. 

A economia não vai se manter por muito tempo 
se continuarmos como exportadores de bens pri
mários ou semiprimários, importando tudo o que 
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é alta tecnologia. Até há pouco era possível evoluir, 
mas não é mais. Cito sempre o exemplo de um dos 
homens mais inteligentes que existem por aí, o Lula, 
que só fez a quarta série primária. Se ele chegasse 
hoje a São Paulo, com 15 anos, não conseguiria ser 
nem torneiro mecânico, até porque não existe mais 
a profissão da maneira antiga. Se conseguisse, não 
seria líder sindical. Se chegasse a ser líder, não seria 
um grande líder, porque o tempo mudou. A partir 
de agora precisamos ter um conhecimento que antes 
não era necessário. 

Recentemente estive em Maragogi, uma cidade 
praiana de Alagoas. Estava num restaurante sim
ples e o dono me apresentou dois jovens senhores, 
empresários de Portugal que vieram investir no 
estado. Vejam o que disseram: "Viemos, mas não 
vamos investir aqui". Perguntei por que e eles res
ponderam que não havia mão de obra qualificada. 
O ramo deles era criação de cavalos. Perguntei, até 
de forma um tanto grosseira, qual é a formação que 
os vaqueiros precisariam ter. Ele disse: "Não temos 
vaqueiros. Nossos cavalos custam R$ 3 milhões, 
não podemos deixá-los nas mãos de pessoas que 
não tenham conhecimento de veterinária e não 
saibam ler bulas em inglês, porque os remédios são 
importados". Não encontraram lá dez veterinários 
que preenchessem essa condição. 

O fato de que para montar um haras é preciso ter 
alta formação é sinal de que o tempo mudou, e fico 
feliz de debater o que fazer. Uma maneira é continuar 
essa leve melhoria que temos tido. Costumamos 
dizer que a educação no Brasil piorou, porque, ao 
analisar as pessoas que vão para a escola, verifi
camos que antes tínhamos escolas boas, que hoje 
ficaram medíocres. Em compensação, temos quase 
todo mundo na escola, então o grau de educação da 
geração que está aí com 15 anos não vai ser pior do 
que há 30 anos, quando os pais eram analfabetos. 
Hoje esses jovens sabem ler. 

O problema é que a gente cresce em certo ritmo, 
mas as exigências aumentam mais rapidamente, de 
forma que essa brecha no Brasil está se ampliando. 
Não estamos conseguindo mudar tanto a educação 
para que ela supere as necessidades. Não temos mão 
de obra de alta formação na quantidade necessária 
para utilizar alta tecnologia no processo produtivo. 

Pacto federativo 
São duas coisas, uma é a criação de novos pro

dutos e outra é a fabricação desses bens. A criação 
supõe alta tecnologia, o como fazer, e a produção 
exige ainda mais, o que fazer. Essa melhoria lenta 
que temos tido não atende as exigências brasileiras, 
precisamos dar um salto. Isso não vai acontecer de 
repente no Brasil todo. Mas como dar um salto sem 
ser no país inteiro? 

Minha proposta tem um nome ruim, "federaliza-
ção da educação". Reconheço que não é um bom 
nome, mas permite um bom debate. A ideia é que 
a educação, na mão dos municípios e estados, não 
dará esse salto. Isso porque a política fiscal brasi
leira é concentradora de recursos e, mesmo que os 
distribuíssemos igualmente, conforme o estado e o 
município produzem, somente alguns teriam uma 
boa educação, os outros ficariam de fora. Além disso, 
tudo dependeria da vontade do prefeito, porque, 
enquanto se cria uma dinâmica em termos nacionais, 
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no município a possibilidade de cada prefeito fazer 
o contrário do que fez o anterior é muito grande. 
Então, se o ensino continuar municipal, não teremos 
uma educação de qualidade e igual para todos. Igual 
não no conteúdo, nisso sou libertário, temos de ter 
liberdade pedagógica; digo igual nas condições do 
processo de educação. A escola não será igual se 
continuar municipal. 

O único jeito de ter uma educação igual é ela ser 
nacional, e uma das provas disso pode ser vista na 
avaliação das escolas brasileiras com essa grande 
coisa que foi feita nos últimos anos, o Ideb [índice 
de Desenvolvimento da Educação Básica]. No Ideb 
as melhores escolas não são as particulares, são 
as federais, que somam 451, entre elas o Colégio 
Pedro II, o Colégio de Aplicação, escolas técnicas e 
colégios militares. É a melhor média, seguida pela 
das particulares, depois pela das municipais e por 
último pela das estaduais. É claro que se formos 
escolher a melhor de todas certamente será uma 
particular, é possível que as dez melhores sejam 
particulares, mas a melhor média é a das federais. 

Precisamos de um pacto federativo que se baseie 
na ideia de que a criança não é partida federalmente, 
não é paulista ou mineira, é brasileira, primeira
mente. Essa é uma base moral, sem a qual nossa 
conversa não vai avançar. Parto da ideia de que é 
do interesse nacional que a criança seja brasileira 
e que seja criança. Ser criança é não precisar traba
lhar em vez de estudar, é ter uma escola da maior 
qualidade à disposição. E ser brasileira significa 
que isso aconteça em todo o país, não aqui ou acolá. 

Sou mais que fã, sou fanático pela escola do Sesc 
[Serviço Social do Comércio] do Rio de Janeiro, que 
vi ser construída. Todo ano vou lá uma ou duas 
vezes, na aula inaugural ou na final e às vezes nas 
duas. Temos de espalhar isso pelo Brasil inteiro. Só 
que isso não é possível, o padrão que tenho de uma 
boa escola não é como a do Sesc. A do Sesc é uma 
escola utópica, e temos de incentivar mais umas 20 
ou 30 iguais pelo Brasil, não será possível mais do 
que isso. Estamos falando de 200 mil escolas. Como 
fazer com que todas fiquem boas? 

A primeira coisa é criar uma carreira nacional 
do magistério. Enquanto a carreira for municipal, 
não vamos ter os professores com a competência, a 
qualidade, a dedicação e a vocação necessárias para 
uma boa escola. A ideia é pegar a carreira federal, 
que já existe naquelas 451 escolas, e colocá-la nas 
200 mil, num horizonte de tempo que adiante vou 
dizer qual seria e num processo de implantação 
que vou sugerir. 

Estou falando de uma carreira nacional de magisté
rio e escolas bonitas, confortáveis e com os mais mo
dernos equipamentos pedagógicos. Temos de fixar 
uma data para atear fogo no último quadro-negro. 
Para uma criança o quadro-negro é um instrumento 
de tortura. Ela nasceu vendo computador, televisão 
e movimento. Aí o professor pega o giz, faz um pon
tinho e diz que é o Sol, outro pontinho é a Terra, que 
gira ao redor do Sol. As crianças não aguentam mais 
isso, porque veem essas simulações em movimento. 
Hoje existem técnicas que fazem a escola ser boa. 
Todos lamentam que as crianças ficaram violentas. 
Elas não são, a escola é que é violenta. O assento é 
desconfortável, há goteiras, os equipamentos são 
antiquados, os professores são despreparados e des
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motivados. Precisamos resolver essa equação com 
um professor bem preparado, dedicado, motivado 
- cabeça, coração e bolso. Ao mesmo tempo, com 
uma escola adaptada às exigências e às potenciali
dades das novas técnicas - computador, televisão, 
os diversos softwares que podem ser usados para 
melhorar a pedagogia. Pelo menos até inventarem 
a implantação de chips para substituir o professor, 
serão a televisão e o computador. 

Aqui começam os problemas. Primeiro o menos 
difícil: para atrair bons quadros da sociedade, o 
professor tem de ganhar R$ 9,5 mil por mês, que é 
o que paga o Sesc. Então haverá uma dificuldade 
séria, pois muita gente que não gosta de ser pro
fessor e não tem vocação vai querer o emprego 
para ganhar esse salário. A seleção terá de ser um 
processo muito cuidadoso, com exames, seguidos 
de uma avaliação psicológica. Perguntei no Sesc 
qual o critério de escolha do professor, além de 
provas ou exames, e a diretora, figura maravilhosa, 
me disse: "Contratamos quem arrepia a gente". Ou 
seja, existem profissionais que sabemos que vão 
funcionar. Então, pagamos R$ 9,5 mil, com uma 
seleção muito cuidadosa, e finalmente acabamos 
com a estabilidade plena no emprego, substituída 
pela estabilidade responsável. A diferença é que na 
plena ninguém demite, na responsável o governador 
não demite, nem o prefeito, nem os pais, mas uma 
avaliação pode levar à demissão. 

Com esse salário e essas condições, se fizermos um 
concurso hoje, conseguiremos 30 mil profissionais. 
Num prazo de 20 anos para executar tudo, come
çamos contratando 30 mil, depois chegamos a 50 
mil, 70 mil, 120 mil, 130 mil por ano, e no final de 20 
anos todos os professores do Brasil serão federais, 
com esse salário, essas qualidades e esse regime 
de trabalho. Ao mesmo tempo, fazemos escolas de 
outro tipo, como fez o Sesc, como o Colégio Pedro 
II, as escolas técnicas, os colégios militares, que 
ganham as olimpíadas de matemática por aí. Esse 
é o processo que chamo de federalização. 

Concurso 
Como fazer isso? Há duas maneiras. Uma é co

meçar a pipocar escolas federais pelo Brasil, como o 
governo vem fazendo com as escolas técnicas, como 
Leonel Brizola fez com os Cieps [Centros Integrados 
de Educação Pública], como o presidente Fernando 
Collor fez com os Ciacs [Centros Integrados de Apoio 
a Criança]. Collor fez os 500 Ciacs. Penso que isso 
não vai funcionar, porque ter uma boa escola no 
meio de escolas ruins cria dois problemas. Primeiro: 
como escolher os alunos que vão para a escola boa, 
se os outros vão ficar nas ruins? Acabam fazendo 
como o Colégio Pedro II: um exame, e só entram 
os filhos das classes que já são educadas ou, pior 
ainda, por influência. 

A proposta que faço é de que essas escolas sejam 
implantadas por cidade, onde todas elas passariam 
a ser federais em dois anos. Teríamos uns dois anos 
para fazer o concurso, construir e equipar as escolas. 
Os professores nesse sistema serão escolhidos, mas 
não ficarão onde quiserem, terão de passar pelo 
mesmo que os funcionários do Banco do Brasil, da 
Caixa Econômica, ou os militares, que vão para onde 
for preciso, assim como os promotores, os procura
dores, os juízes. Embora seja preciso começar por 
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poucas cidades, se trabalharmos com as de tamanho 
médio - o ritmo não seria esse, mas considerando 
250 municípios por ano - precisaríamos de 20 anos 
para chegar aos 5.565 municípios. 

Essas 250 cidades de tamanho médio necessitam 
de 100 mil professores, atendendo 3 milhões de 
alunos em 10 mil escolas. Para 5.565 cidades seriam 
2 milhões de professores. O custo disso é de 6,4% do 
PIB [Produto Interno Bruto]. OPNE [Plano Nacional de 

Educação] está propondo 10%, ainda sobram 3,6%. 
Por isso me preocupo com a ideia dos 10%. Jamais 
vou ficar contra colocar mais dinheiro na educação, 
mas hoje, se cair dinheiro do céu no pátio da escola, 
vira lama na primeira chuva. Essa é uma parte da 
estratégia, não é melhorar a escola, é criar outro 
sistema. Isso é fundamental para sabermos se esse 
é o caminho certo ou errado. A solução será essa 
lenta melhora ou um novo sistema enquanto vamos 
aposentando o atual? 

Aqui cabe uma pergunta: o que fazer com os 
professores atuais? Primeiro, eles terão a chance de 
fazer o concurso, da mesma forma que hoje não se 
entra no Pedro II sem fazer um concurso e ninguém 
reclama. Poucos passarão. Seria o mesmo, com uma 
diferença: nas cidades em que fizéssemos essa re
volução, haveria os professores da carreira federal, 
mas absorveríamos os demais pagando R$ 4 mil por 
mês, o que significa, na média, mais que dobrar o 
que ganham. Eles teriam assim uma ascensão e iriam 
colaborando até se aposentar. Não sou favorável a 
aposentar os que estão aí. Os 6,4% do PIB incluem 
esses R$ 4 mil dos professores tradicionais. É claro 
que no final de 20 anos não restará quase nenhum, 
porque se aposentam muito cedo. 

Dificuldades 
Quais são as dificuldades para fazer isso? Primeiro, 

uma política. Como as pessoas vão receber a exis
tência de duas carreiras? Como os sindicatos vão 
aceitar a estabilidade responsável em vez da plena? 
Segundo, como escolher as cidades? As outras con
tinuariam melhorando na mesma velocidade, não 
estou propondo que fiquem abandonadas. 

No caso da primeira dificuldade, a política, tenho 
certa frustração com o presidente Lula. Ele era a 
pessoa certa para liderar essa revolução e, quando 
fui ministro por 12 meses, tentei isso em 28 cidades, 
sem nenhum apoio do resto do governo. Escolhe
mos cidades de 10 mil habitantes apenas e tudo foi 
feito com dinheiro do próprio MEC [Ministério da 
Educação]. Tirei dinheiro até daquilo que conside
rava minha filha, a Bolsa Escola, porque tinha mais 
recursos do que famílias recebendo. 

No primeiro ano o orçamento é herdado da admi-
nistração anterior, épreciso reformá-lo. Conseguimos 
isso somente em outubro, transferimos o dinheiro no 
final de dezembro, mas em janeiro saí e tudo parou. 
Lula era o cara para negociar com os sindicatos, 
prefeitos e governadores, pelo carisma que tem. 

Lamentavelmente, preferiu-se investir em algo 
que é importante, mas muito mais eleitoral do que 
a educação de base, o ensino superior. Se colocamos 
uma faculdade numa cidade onde todos são analfa
betos, eles vão ficar muito contentes. Se colocamos 
uma escola de base num lugar em que todos são 
analfabetos, eles acham que você fez sua obrigação, 
não se eleva a autoestima. 
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Investir no ensino superior foi positivo, porque o 
jovem já pensa em ir para a faculdade, e isso é muito 
bom. Só que ele está entrando no ensino superior 
absolutamente despreparado. É um equívoco acre
ditar que o aumento de universitários vai trazer um 
bom resultado no final para o Brasil, a não ser no 
nível de consciência de ser universitário. 

No Todos pela Educação, esse movimento for
midável, fizeram uma avaliação das metas que o 
governo tem para 2022. Primeiro, são metas ridículas, 
comparando com o que precisamos. Um dos dados 
que mais choca é o de que, em cada dez alunos no 
final do ensino médio, apenas um tem conhecimento 
razoável de matemática. AUniversidade de Brasília 
fez um concurso para a área de informática e não 
conseguiu preencher as vagas. Hoje há mais vagas 
no ensino superior do que jovens no final do ensino 
médio, e as pessoas que entram são absolutamente 
despreparadas. 

Na Universidade de Brasília, onde continuo 
lecionando, os professores de engenharia são 
obrigados a dar, durante o curso, a formação que 
os jovens precisavam ter recebido na educação de 
base. Lembro-me de que, quando entrei na escola 
de engenharia, em 1962, sabia cálculo diferencial, 
derivadas, a teoria dos limites. Hoje não sabem regra 
de três. Então a dificuldade política é muito grande, 
por isso talvez a ideia seja impossível. 

Mas não se deve propor só o que é possível, de
vemos apresentar o que é necessário da maneira 
que consideramos a melhor. Tenho certo otimismo, 
porque a educação vai ficar tão necessária que os 
políticos começarão a defender não essa simples 
evolução, mas uma revolução, como outros países 
fizeram. Os políticos também começam a mudar, 
e nisso vejo um mérito do governo Fernando 
Henrique Cardoso, com a Bolsa Escola, que seguiu 
depois com Lula e Dilma. A preocupação com a 
pobreza é positiva, o slogan da presidente Dilma, 
de que país rico é país sem miséria, se entrar na 
cabeça dos brasileiros, começará a quebrar aquele 
segundo impedimento, ao mostrar que miséria é 
não ter educação. Isso é miséria, até porque o resto 
vai ser resolvido. 

Outro problema, ainda no nível político, é que não 
conseguimos uma base eleitoral para apoiar uma 
proposta como esta. A população pobre brasileira 
não se considera no direito de ter uma boa educa
ção, que ainda não faz parte de sua cesta de bens. 
O trabalhador que anda de ônibus olha para um 
lado e vê uma escola bonita, olha para o outro e vê 
um carro último tipo, tem mais inveja do carro do 
que da escola. Isso todos os estudos mostram, ele 
não se sente no direito de ser bem educado, é como 
se a educação de nível existisse para uma minoria 
privilegiada, da qual os filhos dele não são parte. 

Ministério específico 
Outro problema, fácil de resolver, é gerencial. 

A mudança não ocorrerá enquanto o MEC for 
ministério também do ensino superior. Enquanto 
não tivermos o ministério da educação de base, em 
que a presidência da República tenha sob controle 
a educação dos meninos e meninas do Brasil, não 
vamos ter bons resultados, porque tudo fica na 
mão dos prefeitos. Não sou, porém, favorável a 
mais um ministério, já são 39. É simples, fazemos 
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como outros países: o ensino superior vai para a 
pasta da Ciência e Tecnologia, embora preferisse 
um ministério do ensino superior e o fechamento 
de dez ou 20 dos que estão aí. 

Precisamos de um agente político no nível minis
terial, em cuja cabeça todos os dias esteja a questão 
da educação das crianças, sem que precise se dis
trair com o ensino superior e sem se submeter às 
pressões das universidades, que são muito fortes. 
Um reitor entra no gabinete do ministro quase sem 
pedir licença, enquanto um secretário da Educação 
não consegue atenção. 

Precisamos também de uma secretaria para cuidar 
dos assuntos das crianças e dos adolescentes. Já te
mos a secretaria das mulheres e a dos negros, a Funai 
para os índios, mas nada relacionado a crianças e 
adolescentes junto à presidência da República. Se a 
presidente vê no noticiário que aumentou o número 
de meninas prostitutas no Brasil, ela não sabe para 
quem ligar, se para o ministro do Trabalho, para o 
de Direitos Humanos ou para a Polícia Federal. Não 
temos um xerife para saber onde estão as crianças 
que não vão à escola. Então temos um problema 
gerencial, que é esse do ministério específico, e a 
questão de como implantar, ao longo de 20 anos, 
a equação de mais professores e melhores escolas, 
tudo em horário integral. 

Concluo com o problema menor, o financeiro, por
que 6,4% do PIB não é um valor alto. Estou falando 
em 6,4% daqui a 20 anos, supondo um crescimento 
de 3% ao ano. Se o crescimento continuar no "pi-
binho", em vez de 20, serão 30 anos, é possível se 
adaptar. Não vejo, portanto, problema financeiro, 
mas apenas político e gerencial. 

Antes de tudo, porém, é preciso convencer as 
pessoas, mudar o imaginário. Como convencer os 
quadros políticos? Como convencer os candidatos 
de que têm de partir para essa revolução? Como 
convencer a opinião pública? 

Esse é o desafio e esse é o caminho que vejo para 
o Brasil. Na minha idade não se têm muitas outras 
razões para usar a energia, então ando por aí falan
do sobre isso para as pessoas e faço isso com um 
prazer enorme. 
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Text Box
Fonte: Problemas Brasileiros: Encarte da Revista , São Paulo, n. 418, p. 1-8, jul./ ago. 2013.




