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Educação é assunto que volta e
meia deve ser tratado, não so-
mente dada a importância do te-
ma, como à demora de certas
providências reclamadas. A pri-
meira e ademais reticente recla-
mo é o ensino federal superior,
que costuma ser o de mais alto
custo doPaís e de seus piores re-
sultados.Refiro-me ao ensino su-
perior, onde as universidades fe-
derais deixam muito a desejar,
quer em razão das deficiências
dos corpos docentes, quer pelo
reduzido resultado dos alunos.
Os dados conhecidos de-

monstram como há deficiências
graves, sobretudo quando é ele
confrontado com o ministrado
pelas universidades estaduais.
Daí a conclusão de que há neces-
sidade de revisão dos cursos, so-
bretudo no que se refere ao pro-
fessorado superior. A situação é
preocupante porque éda compe-
tência da União o ensino supe-
rior, que deixa de servir de mo-
delo, quer no que tange à educa-
ção em si, quer relativamente
ao progresso dos estudantes.
Pense-se, por exemplo, nos

cursos jurídicos, que são os
mais deficientes, como o de-

monstram os concursos realiza-
dos para escolha de juízes, pro-
curadores ou delegados de polí-
cia. Quando se diz que o Brasil é
a terra dos bacharéis, bemse po-
de imaginar a deficiência que
reina nesse campo.
Quanto ao ensino fundamen-

tal, que constitucionalmente ca-
be aos municípios e aos Estados
federados, a crítica não poderia
sermais negativa. Elevado a no-
ve anos, devia ele ser distribuí-
do de maneira a competirem os
primeiros cinco às escolasmuni-
cipais e os quatro restantes aos
cursos estaduais, pois é eviden-
te que osmunicípios não têmca-
pacidade de oferecê-los de ma-
neira suficiente. É claro que a si-
tuaçãomuda em relação às capi-
tais dos Estados e às cidades de
grande renda e população.
Se insisto sobre esse ponto, é

porque é evidente a incapacida-
de da maioria de novos municí-
pios, quer quanto ao número de
estabelecimentos escolares,
quer à qualidade do ensino por
eles prestado.Nesse sentido, vol-
to a dizer que devia haver uma
mudança na matéria, cabendo,
via de regra, o ensinodos primei-
ros cinco anos às escolasmunici-
pais e os restantes aos ginásios
estaduais, salvo os casos de mu-
nicipalidades abonadas, que são
poucas. Voltaríamos, assim, ao
sistema de escolas preliminares
completadas pelos ginásios, o
que daria mais organicidade ao
tema.Os três anos finais compe-
tiriam aos colégios ou liceus, o

que viria dar um sentido mais
claro ao ensino médio, hoje não
bem caracterizado por suas
duas finalidades complementa-
res: a de um estudo bastante pa-
ra a maioria dos adolescentes e
uma preparação adequada para
ajustar os exames vestibulares.
Quanto a estes, não é demais

uma revisão, de talmodo que se-
jammais adequados à época em
que são exigidos e tenham um
sentido mais prático do que teó-
rico, uma vez que nesse mesmo
sentido deveriam ser organiza-
dos os exames destinados à en-
trada na universidade. Tem si-
do observado que os exames ves-
tibulares, em alguns setores, pri-
mam pelo exagero doutrinário,
o que, em grande parte, explica
o número de candidatos repe-
tentes, surpresos com as ques-
tões formuladas.
Como se vê, a reforma do en-

sino deve ser global, não ficando
limitada a certos níveis onde a
necessidade revisional é mais
evidente.
Não é demais dizer algo ain-

da sobre o ensino superior, que
não se devia destinar apenas às
matérias tradicionais, passando
a ser criados cursos técnicos de
pequena duração, que permiti-
rão a maior número de alunos
afrontar a vida com antecedên-
cia e pragmatismo.
Emartigo anterior nesta pági-

na, pleiteei a fundação de cursos
deCiência Política, para atender
às necessidades de preparo para
a vida administrativa e à prática
da vida representativa, desde os
estabelecimentos do município
até a União. Será uma maneira
de fornecer curso superior de
grande utilidade para a demo-
cracia do País.
Como se vê, o que me parece

indispensável é programar cur-
sos práticos da mais ênfase pos-
sível, em virtude do ensino cada
vezmais crescente de ciências e
técnicas que o conhecimento
vai acrescentando. Modernizar-
nos, eis o que é necessário fazer.
Os cursos técnicos de peque-

na duração, repito, são aconse-
lháveis, a fim de que não fi-
quem sobrecarregados os cur-
sos tradicionais.
Nas aulas dadas na universi-

dade, prevalece o sistema coim-
brão do professor que faz uma
preleção, ou seja, uma aula ma-
gistral emonocórdica, sendo ra-
ros os cursos com seminários
ou laboratórios, como se dá nos
cursos de Clínica Médica ou de
Química.
Quanto àministraçãodo ensi-

no emsimesmo, seria convenien-
te que, periodicamente, fossem
feitos quesitos sobre a matéria
dada, não me parecendo que ha-
ja assunto incompatível com es-
se processo. Outra iniciativa sa-
lutar seria provocar debates en-
tre os alunos, escolhendo tema
dos mais relevantes, pois a dis-
cussão teria a virtude de pôr em
evidência os grandes assuntos,
tornando a participação dos es-
tudantesmais viva e persistente.

É preciso levar em conside-
ração que a educação não de-
ve ficar limitada ao ensino, en-
volvendo necessariamente a
pesquisa e a prestação de ser-
viços à comunidade, forman-
do esses três caminhos a co-
roa fundamental de orienta-
ção da matéria que estamos
examinando. Não se deve es-
quecer que nos paísesmais de-
senvolvidos economicamente
a pesquisa científica é em ge-
ral feita pelos grandes orga-
nismos econômicos ou pelas
grandes empresas, com gran-
de quadro de patentes prote-
toras no país e no estrangeiro.
Ao passo que noBrasil não po-
demos deixar de atribuir, pri-
mordialmente, a pesquisa às
universidades, como acontece
exemplarmente comaUniver-
sidade de São Paulo (USP).
Quanto ao progresso de

um povo, deve-se reconhecer
que ele se desenvolve “pari
passu” como crescimento eco-
nômico. E este depende funda-
mentalmente da educação.
Como se vê, todos os pro-

gramas estão interligados e a
educação atua como um eixo
dos fatores operantes.●

Miguel Reale, jurista, filósofo,
membro da Academia Brasilei-
ra de Letras, foi reitor da USP.
E-mail: reale@miguelreale.
com.br. Home pages: www.
miguelreale.com.br e www.
realeadvogados.com.br

Um professor do ensino fun-
damental ganha, por mês, en-
tre R$ 300 e R$ 800 nas es-
colas paulistas e paulistanas.
Qualquer um que tenha um
carrinho de cachorro-quen-
te na frente da escola, não
aprovado pela vigilância sa-
nitária, ganha mais que isso.
A vida na escola é insupor-

tável, no Brasil. O aluno ado-
lescente ameaça fisicamente
o professor. Se vier a se de-
fender, o professor tem con-
tra ele o juiz, o pai, o delega-
do, a mãe, o Conselho Tute-
lar do Menor e, enfim e mais
decisivamente, a gangue à
que o garoto pertence.
Os prédios escolares, en-

tão, são ambientes de “filme
catástrofe”. Computadores e
vídeos, estragados, se exis-
tem, ficam empilhados em bi-
bliotecas fechadas. O aluno
de nariz sujo e o professor
de “chinelo de dedo” se mis-
turam no martírio de um im-
provável aprendizado de con-
teúdo que ninguém justifica.
O quadro se completa com a
venda de roupas e bijuterias
– um modo de sobreviver ali.
A estrutura do ensino?

As autoridades não estão
muito interessadas nisso. A
professora sai da escola e,
uma vez no transporte coleti-
vo, toda suada, olha um out-
door com a foto do secretá-
rio da Educação do Estado
de São Paulo. Em vez de en-

contrar um homem de terno e
gravata, preocupado com a ca-
lamidade em que se encontra
o ensino público, vê no cartaz
um garotão com olhar esquisi-
to e uma camisa rosa aberta
no peito – com medalhão. Dá
para acreditar? Pior: desco-
bre que a pedagogia do dito
cujo é a do... Paulo Freire? Pia-
get? Dewey? Não, não! É a “do
amor”. O secretário da Educa-
ção vende livros de auto-aju-
da, livros de biografia da pri-
meira-dama do Estado de São
Paulo e, também, sobre a “pe-
dagogia do amor”.
E os pós-graduados em Edu-

cação? Os mestres e doutores
em Educação ficam eufóricos
quando algum sociólogo fala
horas sobre a crueldade da
“globalização” e sobre a des-
graça que, segundo tal carti-
lha, é fruto do tal de “capitalis-
mo”. Esse pessoal entra em êx-
tase quando o sociólogo (o
mesmo) acusa o Banco Mun-
dial de querer exercer o “con-
trole da educação do Terceiro
Mundo”. Essa ladainha, eles,
os mestres e doutores, repe-
tem depois em suas aulas na
Pedagogia e nos cursos de pós-
graduação – há quase 30 anos!
E ainda contam que não mu-
dam porque “ainda vivemos
sob capitalismo”, ou seja, os
problemas seriam “os mes-
mos”. No entanto, evitam ler o
relatório a respeito dos em-
préstimos dos organismos in-
ternacionais para a educação
nos países pobres. Pois, nesse
caso, o Brasil é apontado co-
mo o país onde os recursos
nunca conseguiram trazer os
resultados positivos vistos nos
outros países que receberam
os mesmos empréstimos.
E os formadores de profes-

sores do ensino fundamental?
Não sabem nem Matemática
nem Ciências. Conhecem algo
de História? Alguns conhe-
cem. Geografia? Bem, nem há
Geografia no vestibular da
USP para entrar no curso de
Pedagogia, sabiam? E Portu-
guês? Bom, há vários professo-
res mandando suas disserta-
ções e teses para serem corri-
gidas por revisores que, en-
fim, são obrigados a refazer to-
do o texto. Mas o problema
mesmo, sem dúvida, é a Mate-
mática. Eles odeiam a Mate-
mática e passam essa indispo-
sição aos formados em Peda-
gogia, futuros professores das
nossas crianças. Por isso o bra-
sileiro não é “analfabeto fun-
cional”, como dizem os estu-
diosos de hoje em dia, mas se
torna com facilidade um pre-
guiçoso mental: não gosta de
Lógica e muito menos de Filo-
sofia, quando esta exige rigor
de pensamento e raciocínio ló-
gico-matemático. O ódio da ga-
rota pedagoga pela Matemáti-
ca é a base da mentalidade de
nosso professorado.
O nosso ensino é apontado

nas estatísticas como o pior

do mundo. Nos exames mais
recentes para verificação de
habilidades de compreensão
de textos e Ciências, aplicados
por organismos internacio-
nais, temos ficado nos últimos
lugares, mesmo competindo
com países muito pobres, co-
mo a Bolívia e o Equador. Mas
os nossos gastos com a educa-
ção não são diminutos, como
dizem por aí, comparativa-
mente com o resto do mundo
e guardadas as necessárias
proporções.
Todavia, entre todas essas

mazelas há uma que determi-
na a impossibilidade de pegar-
mos um fio da meada para ten-
tar mudar isso. Trata-se da
carreira do professor – os mé-
ritos da carreira.
No Brasil, o professor do en-

sino fundamental e médio não
pode ser promovido financeira-
mente por conta de desenvolvi-
mento intelectual, de um mo-
do estranhamente diferente
do que ocorre com o professor
universitário. Não adianta ele
melhorar intelectual e didati-
camente, pois isso jamais será
avaliado; seu salário não vai su-

bir substancialmente e suas
atividades não vão sair da roti-
na. O professor brasileiro não
tem incentivo financeiro, ou
mesmo de outra ordem, para
crescer intelectualmente na
atividade central de sua vida,
que é “dar aula”. Para ganhar
mais ele só tem dois caminhos:
a porta da rua ou a porta da sa-
la – ambas para fora. Se não
sai da profissão, é para ser di-
retor de escola ou supervisor
de Ensino ou, então, para fa-
zer mestrado e ir para o ensi-
no superior, ou seja, para sair
da sala de aula. Ficar na sala
de aula e melhorar intelectual-
mente e, então, ser premiado
financeiramente por isso não é
uma prática no Brasil. Isso faz
da atividade um tédio. Esse té-
dio mata nosso ensino.
Esse tédio é o que regra

uma boa parte de nossa vida,
uma vez que gastamos muito
tempo sob tal situação, pois,
se não somos professores, to-
dos nós fomos alunos. Sendo
ou não professores, somos víti-
mas disso, dessa desconsidera-
ção pela vida.
Deveríamos recusar-nos a

tal sistema de degradação.●

Paulo Ghiraldelli Jr., filósofo, está
lançando (com noite de autógra-
fos) seu 24.º livro (História da
Educação Brasileira, São Paulo:
Cortez, 2006) na Bienal do Livro
de São Paulo, dia 17, às 19h30,
no estande da Cortez. Home
page: www.ghiraldelli.pro.br
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nossoensino
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NelsonPereiradosSantos, cineasta

Comocrianças...
Ainda não entendi por que o sr.
Stédile e seus companheiros não
estão presos, depois desse ato
de vandalismo. Se oBrasil era con-
siderado celeiro domundo, dei-
xou de ser. Foi commuita tristeza
que vi a destruição das pesquisas
demuitos anos e aquelasmulhe-
res dos sem-terra rindo da arte
que praticaram – como crianças –
noDia Internacional daMulher,
porque elas não sabemdas conse-
qüências. Repito: elas são como
crianças inocentes que fizeram
oque fizeramporque alguémman-
dou. Infelizmente, o que falta
neste Brasil é educação de base.
Amaioria não sabe ler. Portanto,
não sabe o que se passa e
os políticos aproveitamporque
sabemque, quando chegar a épo-
ca das eleições, o povo vai trocar

o seu voto por um litro de leite.
MIEKO SANEFUJI

mieko@terra.com.br

São Paulo
●

Parabéns ao camarada Stédile,
aquele ser semocupação definida.
Um simples desocupado conse-
gue o respeito e omedo deslavado
de todo umgoverno, polícia,
Exército, governadores e deputa-
dos (deputados não contamem
nada),manda e desmanda em seu
bando emetemedo emquemdiz
que émandatário doPaís. Que
vergonha temos dos governantes!
MAURICIO VILLELA

mauricio@dialdata.com.br

São Paulo

Invencionices
ACPI ia cassar,mas não cassou.

O comandante do Exército não
chegou atrasado (é pura invencio-
nice da TAM). Oministro da Fazen-
da nunca foi àmansão do Lago
Sul (é pura invencionice domoto-
rista). Omensalão não existiu,
pois o presidente diz que nunca
ouviu falar (é pura invencionice
daCPI). Nós é que inventamos
tudo; afinal, somos todos idiotas.
JOSÉ PIACSEK NETO

bubapiacsek@yahoo.com.br

Avanhandava

Oconceitodedemocracia
Parabéns pelo editorialE como
ficará São Paulo? (8/3, A3). Ao
contrário do leitor sr. Anselmo
Grecco (SãoPaulo, 9/3), acho sau-
dável numa democracia um jornal
ter linha editorial definida e expres-
sar sua preferência política. Gra-

ças aDeus, sempre podemos con-
tar comoEstadão para isso. Num
país onde oMST invade proprieda-
des, viola a Constituição e conta
coma omissão do Estado petista,
evitar quatro anos de PT, seja
no Estado ou no País, é obrigação
de qualquer cidadão consciente.
CHRISTIAN LORETTI SANT’ANNA

cloretti@yahoo.com

São Paulo
●

Discordo veementemente do edi-
torialE como ficará São Paulo?,
onde se lê que “a permanência de
Lula emBrasília até 2010 não
prenunciaria propriamente uma
catástrofe”. Como se pode ser
complacente comumgoverno
que desmoralizou o Congresso;
desmoralizou o Judiciário, com
seus xavecos comNelson Jobim;
e desmoralizou a diplomacia brasi-

leira, entremuitas outras coisas?
E protagonizou omais sórdido epi-
sódio de corrupção daHistória,
que pode estar entranhada em
toda amáquina do Estado, subver-
tendo ummínimo de ética que pu-
desse haver? Cada vez que esse
sujeito aparece namídia no exercí-
cio da Presidência, sinto como se
levasse uma cusparada no rosto.
Muito bemdisse o deputado
Roberto Freire: ou é bestalhão ou
é ladrão. E emambas as hipóteses
não é digno do cargomáximo
deste país, que eu ralo a pele para
construir. Meçamas palavras.
MARCELO MORTENSEN

m.mortensen@ig.com.br

Jundiaí

Osmaleseavirtude
Não é nada alentador para os elei-

tores brasileiros a opiniãomanifes-
tada pelo Estado no editorial
E como ficará São Paulo?, que
abranda todos os escândalos do
desgoverno Lula, quando diz que
todas as suas limitações e os er-
ros a que se soma o estrepitoso
escândalo dosmilhões pagos pelo
PT a políticos e aomarqueteiro
DudaMendonça são atéminimiza-
dos pelamanutenção da política
econômica do governo anterior.
Contudo Lula nada inovou. Ape-
nas se aperfeiçoou emmarketing
de programas assistencialistas.
JOSÉ AVILA DA ROCHA

São Paulo
●

Aprendi a ler jornal em casa de
meu avô, José Augusto Lopes Bor-
ges, assinante doEstadão, em
Araçatuba, nos anos 60. Para
mim, coma chegada da idade

PauloGhiraldelliJr.MiguelReale
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Deveríamos
recusar-nos a
tal sistema
de degradação

A reforma do ensino
deve ser global.
Modernizar-nos, eis
o que é preciso fazer
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