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S
e imaginarmos que o desenvolvi-
mento das nações é como uma cor-
rida de cavalos sem linha de chega-
da, podemos dizer que há dois fato-
res, grosso modo, que determinam
o sucesso de cada eqüino. Um é a

ausência de fatores limitantes: ter uma pa-
ta quebrada ou um jockey gordo atrapa-
lham a performance. Outro é a sua veloci-
dade, derivada de um talento inato e muito
treinamento.

No Brasil, nos preocupamos muito com
as patas que vão sendo quebradas e re-
mendadas ao longo do caminho: ora é a
pata da inflação, ora a do câmbio, ora a
dos juros estratosféricos. Ou com a gor-
dura do jockey (o Estado), que sufoca
qualquer alazão. Imaginamos que quan-
do isso for resolvido, viraremos, final-
mente, o país do futuro. Ledo engano. Eli-
minados os óbices ao crescimento, resta o
fator primordial: a produtividade. Alon-
go prazo, o crescimento econômico é um
processo de aumento de produtividade.
E a produtividade de uma população está
diretamente relacionada a seu nível e
qualidade de instrução. E é aí que peca-
mos. Se tirassem o jockey balofo de nos-
sas costas e remendassem nossas patas,
ainda correríamos como um pangaré.
Com duas diferenças em relação à nossa
metáfora: ao contrário dos cavalos, povos
não têm talentos inatos para o crescimen-
to, e a nossa deficiência educacional im-
pacta não apenas a produtividade de nos-
sos trabalhadores, mas também a dos ges-
tores que inventam a política de juros,
cambial, fiscal etc. Quando o mundo a-
dentra a chamada Era do Conhecimento,
o Brasil ainda trava batalhas dignas da I-
dade das Trevas.

Pesquisa recente do Instituto Paulo
Montenegro mostra que 74% de nossa po-
pulação não consegue ler e entender ple-
namente um texto curto. Nossa taxa de re-
provação na primeira série - em torno de
32% - só encontra paralelos na África sub-
saariana: nos países desenvolvidos ela é
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praticamente zero, e em nossos vizinhos
companheiros de subdesenvolvimento
não chega a 10%.

Ou seja, temos um sistema educacional
tenebroso já em sua base, em seus primei-
ros anos. Condena já na primeira série um
terço da população ao atraso. Enquanto is-
so, em países como Coréia do Sul, Finlân-
dia e EUA, as taxas de matrícula universi-
tária já passam dos 80%. Ou seja, eles têm
em universitários aquilo que temos em a-
nalfabetos. Enquanto o mundo desenvol-
vido universaliza o conhecimento, o Brasil
populariza a ignorância.

O problema não comporta mais solu-
ções fáceis. A fonte do problema não é que
o Brasil investe pouco em educação ou que

seus professores são mal pagos - análises e-
conométricas sérias desmentem ambos os
mitos. O problema é de qualidade. Qualifi-
cação dos professores, fundamentalmen-
te. Exige que a sociedade se mobilize e de-
mande de seus governantes que metam a
mão em vespeiros. Precisamos rever os
currículos dos cursos de formação de pro-
fessores, repensar todo o processo de alfa-
betização, compelir as escolas a praticar a-
quilo que a experiência internacional diz
que funciona - dar conhecimento ao pro-
fessor, uso constante do livro didático, não
usar tempo de aula para passar matéria na
lousa ou dar exercícios, mas sim explicar a
matéria, passar e corrigir dever de casa
com freqüência e avaliar os alunos por

meio de testes com freqüência. Precisa-
mos encarar os sindicatos da categoria e e-
xigir melhores resultados. Precisamos a-
bandonar as fórmulas fáceis - progressão
automática, escola de tempo integral,
FUNDEF/FUNDEB ou qualquer que seja
a bala de prata da vez.

Não há soluções mágicas. É um tema es-
pinhoso. E de enorme impacto para o futu-
ro. Afinal, como conseguiremos competir
com as nações de bacharéis sendo um país
de iletrados? Que futuro estamos legando
às próximas gerações? Nosso atual sistema
educacional prepara o país para o atraso.
Perpetua e exacerba as desigualdades de
renda. Reforça a desesperança. Condena o
Brasil ao subdesenvolvimento sem fim.
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