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"Acelerar e dobrar a esquerda". Mais que frase de efeito, essa é a diretriz para a educação 
brasileira – atribuída pelo ministro da pasta, Cristovam Buarque ao próprio presidente Lula. 
Implicitamente, é uma admissão de que a estrada foi bem aplainada nos anos recentes, mas traz 
também a promessa de que o rumo será outro, enveredando pelo social.  
 
A prioridade, já anunciada por Buarque, é o combate ao analfabetismo o qual, na conta dele, 
ainda penaliza 20 milhões de pessoas de 15 anos para cima. Esse ataque, que duraria quatro 
anos, seria financiado por um fundo, com recursos da iniciativa privada e mobilizaria um exército 
de alfabetizadores. Na outra ponta, há a fazer a reforma da universidade, incluindo aí a oferta de 
vagas na rede oficial. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), 
do Ministério da Educação, apenas 15% dos jovens de 18 a 24 anos estão nas cerca de 1.400 
instituições (públicas e privadas) brasileiras.  
 
Para aplicação de qualquer programa cogitado há, felizmente, uma plataforma onde se apoiar. 
Atualmente mais de um terço dos brasileiros – 64,5 milhões – estão em escolas de todos os 
níveis, da creche à universidade. Conforme revelou a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
(PNAD) 2001, a taxa de analfabetismo das crianças de 10 a 14 anos caiu pela metade, de 8,3% 
para 4,2%, de 1996 para 2001. No mesmo período, a porcentagem de crianças de 7 a 14 anos 
fora da escola caiu de 8,7% para 3,5%. Ou seja, conseguiu-se a universalização da educação 
(96,5%) nessa faixa etária.  
 
Foi certo ter centrado fogo no ensino básico, uma conquista tardia – a Coréia do Sul conseguiu 
aquela universalização na década de 1960. Mas a escolha implicou em desviar a atenção do 
segmento superior. A universidade pública recebe atualmente um terço dos três milhões de 
matriculados, deixando 67% para a rede privada, paga; em 1995, a relação era de 40% para 
60%.  
 
As escolas particulares faturaram R$ 10 bilhões em 2001, mais que o triplo dos R$ 3 bilhões de 
1997 e são a parte mais vistosa do negócio da educação. Segundo estimativas da Ideal Invest, 
consultoria especializada na área o setor movimenta no Brasil R$ 90 bilhões, o correspondente a 
6,8% do PIB, mais que os ramos de Energia e Telecomunicações somados.  
 
Analistas mais cautelosos não se deixam impressionar pela sonoridade desses números. Além de 
novos programas e ampliação de toda a rede escolar, alertam, é preciso atacar o estrutural, 
melhorar a qualidade do que já existe.  
 
A questão da qualidade do ensino resulta em situações antigamente tratadas como anedota, como 
as barbaridades cometidas por candidatos em redações de vestibular. Agora é diferente, pois o 
mal ensinado será mau profissional. A passagem da sala de aulas à vida do trabalho encerra a 
relação do jovem apenas com a escola onde se gradua; com a Educação, o compromisso 
continuará por anos, talvez por toda a vida.  
 
Ninguém está dispensado da educação continuada. Ela é mais necessária em setores de atividade 
mais novos, que dão saltos tecnológicos muito rapidamente, como os relacionados a meio 
ambiente, biotecnologia, informática, indústria aeroespacial, multimídia, eletrônica, etc. Isso não 
significa que os profissionais voltados às atividades ditas tradicionais estejam livres do 
aprendizado.  
 
A fraqueza do ensino vê-se no histórico funil de entrada na universidade, o vestibular, que se 
estreita para aqueles que vem do ensino público. A maior prova nacional do gênero, a Fuvest 
paulista, dá bom exemplo. Neste ano inscreveram-se 161.147 candidatos, para 8.711 vagas.  
 



A competição aumentou: foram quase 15 mil candidatos a mais e só foram criadas 463 vagas de 
um ano para outro. Acontece que, entre os 8.711 que garantiram lugar, pouco mais de 800 são 
alunos vindos do ensino público, que não passaram por cursinhos preparatórios.  
 
Reflete-se aí, a propósito, outra contradição do sistema educacional brasileiro: a classe média 
prefere investir na educação particular dos filhos durante o fundamental e médio para garantir-
lhes lugar no ensino universitário público, gratuito e muitas vezes melhor.  
 
Assim como formou, com os grandes números, uma base sólida para fazer decolar a educação 
brasileira, o governo dispõe, também de razoável instrumental, pronto para ajudar na formulação 
de uma política de inclusão de jovens carentes. Como a bolsa-escola (da qual o próprio Cristovam 
Buarque é um dos "pais"), o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), o Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento e de Valorização do Magistério (Fundef), o crédito educativo e 
outros mecanismos. Todos eles provaram-se de valia nos últimos anos. Podem ser melhorados, 
para serem usados com sabedoria.  
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