
QUEM PRECISA DE REFORMA?

No Brasil, gasta-se

onze vezes mais

com o ensino superior

do que com a educação

fundamental e

ninguém se preocupa

com educação infantil.

* ARNALDO NISKIER

O Brasil deve ser recordista mundial
em tributação. Cada brasileiro paga
37% em tributos daquilo que ganha
com sacrifício e nem sempre é sufi-
ciente. Para quê? Para receber equí-
vocos em troca? Por exemplo, para
que precisamos, neste momento, de
uma reforma universitária? No Bra-
sil, gasta-se onze vezes mais com o
ensino superior do que com a edu-
cação fundamental. Que inversão,
que subversão da ordem natural das
coisas é essa? O país não tem um
pré-escolar sequer razoável. Isso é
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responsabilidade dos municípios,
dizem. Mas os municípios não têm
onde cair mortos, com as raríssi-
mas exceções daqueles que recebem
royalties de petróleo ou têm o privi-
légio de possuir grandes indústrias
e que não chegam a vinte, entre os
5.500 municípios.

Capacitação. Estamos precisando de
professores mais bem preparados e
mais bem pagos, também. São Paulo
dá um salto, porque o estado tem es-
trutura, um bom governador, um bom
secretário de Educação, mas isso não
acontece no geral do país. Entretan-
to, não podemos aprofundar o abis-
mo que existe entre São Paulo, que
concentra mais de 50% da economia

nacional, e o resto do país. O que se
quer da Paraíba, de Alagoas, do Ma-
ranhão, onde as taxas de analfabetis-
mo são das mais graves do país? O
Brasil tem dezesseis milhões de anal-
fabetos, e ninguém diz nada.
Todos os países que quiseram avançar,
melhoraram as condições salariais do
magistério e colocaram, de fato, todos
na escola. Mas de que adianta colocar
na escola e não se preocupar com o
meio do ano? No mês de junho ou ju-
lho, praticamente a metade sai por não
aguentar as condições da própria esco-

la, na qual não há merenda para todo
mundo, nem material escolar.
Voltando à reforma universitária, o
Ministério da Educação (MEC) quer
aplicar 75% de todos os seus recur-
sos em ensino superior. É o que está
no anteprojeto de reforma e trata-se
de uma inversão total da dinâmica
das coisas. Como aplicar 75% em
ensino superior, se estamos preci-
sando de educação infantil? Depois,
a ideia é criar mais 35 universidades
federais. O MEC perdeu, neste ano,
1,4 bilhão de reais do seu orçamen-

to. Ou seja, o MEC assume novos
compromissos e o Ministério da Fa-
zenda corta o orçamento do MEC.
Que país é este? Se estão contingen-
ciando todas as áreas, vai-se refor-
mar o quê? Além disso, a reforma
que deveria ser feita não começa por
aí, porque não é aí que há proble-
mas. Estão sobrando mais ou menos
250 mil vagas no ensino superior.

Desserviço. O tratamento dado à edu-
cação reflete uma grande falta de con-
trole, uma enorme ausência de priori-
dade. É um desserviço que se presta à
nação. O que praticamos nada tem a
ver com exemplos de fora, que são ci-
tados à larga. Quando ficamos saben-
do que exportamos um container por
85 dólares para a China e recebemos
outro dos chineses por 1.500 dólares,
vemos que o país continua sendo ex-
portador de monocultura. Não é dife-
rente de dois séculos atrás. A China,
que no passado foi gloriosa até em



conquistas científicas e tecnológicas,
como a pólvora, transformou-se num
país miserável, mas está dando lições
de como se conduzir. E nós, por erro
na condução da educação, sobretudo
no âmbito federal, estamos passando
por essas dificuldades todas, sem pers-
pectivas de melhorar em curto prazo.
Fico preocupado quando vejo que não
estamos encontrando um ramo, es-

tamos sempre descarrilando. Parece
que há, qualquer que seja o governo,
a preocupação, não de encontrar as
soluções maiores para o país, que pas-
sam necessariamente pela educação,
pela ciência e pela tecnologia, mas,
ao contrário, de procurar um escapis-
mo desavergonhado, que não levará a
nação para seu destino de grandeza.
Acredito que isso possa ser modifi-

cado. Pelo voto, naturalmente. E tam-
bém pela ação de cada um em termos
de cidadania e responsabilidade social
das empresas, a exemplo do que faz o
Centro de Integração Empresa-Escola
- CIEE, organização benemérita, com
41 anos de bons serviços.
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O professor José Pastore, especialista
em relações do trabalho, afirma muito
acertadamente em artigo que a geração
de empregos depende de vários fatores
e três deles são essenciais: crescimen-
to económico sustentado, educação de
boa qualidade e legislação realista. "O
Brasil está mal em todos", avalia Pas-
tore. "O crescimento económico tem
sido anêmico, o ensino continua pre-
cário e a legislação trabalhista está de-
sajustada em relação às novas formas
de trabalhar".
Impossível discordar da lúcida análi-
se e da preocupante conclusão. Se, a
curto prazo, o brasileiro pode alimen-
tar esperança de melhor desempenho
da economia, que vem demonstrando
solidez diante da crise política e das
pressões pró-afrouxamento do ajuste
fiscal, o mesmo não se pode dizer da
educação e das leis trabalhistas. Estas
datam dos anos 1940 e, apesar dos
recorrentes acenos de reforma, conti-
nuam em vigor, cada vez mais desco-
ladas da realidade da nova economia,
com consequências brutais na geração

de emprego e no aumento da informa-
lidade que, segundo estimativas autori-
zadas, abriga mais da metade da força
de trabalho nacional.

Educação e desenvolvimento. No VIII
Seminário CIEE/Gazeta Mercantil
do 3° Setor, uma constante brotou
de todos os depoimentos, críticas e
análises: a simbiose entre educação
e desenvolvimento, confirmada pela
história recente de países que, em pou-
cas décadas, conseguiram emergir da
situação de subdesenvolvimento. Com
a experiência de 41 anos dedicados à
inserção do jovem estudante no mer-
cado de trabalho por meio do estágio,
o CIEE junta-se ao coro das vozes
que se levantam em favor das futuras
gerações e reivindicam uma política
moderna, realista e responsável para
a educação. Todos sabemos que, com
o ensino que está aí, o país jamais
embarcará na desejada etapa de desen-
volvimento sustentado. Sem falar nos
atuais vergonhosos 72% dos brasilei-
ros na categoria de analfabetos puros e
funcionais - portanto, incapazes de ler
um texto simples -, com que capital
humano o Brasil pretende enfrentar o

futuro, competindo
num mundo cres-
centemente globali-
zado?
A universidade, por
melhor e mais aces-
sível que seja, por mais recursos que
receba, jamais terá o poder de cor-
rigir deficiências de base, como di-
ficuldade de leitura. A raiz do pro-
blema está na distorção do sistema
nacional de ensino, que relega a se-
gundo plano a educação das crianças
e adolescentes, entregue aos estados
e municípios sempre enredados em
sérias dificuldades financeiras.
Além disso, a estreita convivência com
os mundos do fazer e do saber, pro-
piciada pelos 250 mil estágios que o
CIEE administra, indica cada vez com
mais ênfase a necessidade de aproxi-
mar o ensino das exigências do mundo
do trabalho, tanto pelo aprimoramen-
to da qualidade quanto pelo aumento
da escolaridade. Só assim o Brasil se
consolidará como a nação moderna,
próspera e justa.
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