
se a lei quando interessa", afirmou o jurista, frustradas e oportunidades perdidas.
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A verdadeira reforma universitária de
que o País precisa é a prioridade para o en-
sino básico.O Brasil tem ciência de Primei-
ro Mundo, tom o 16° lugar em publicações
de artigos em revistas científicas, e o último
lugar entre 31 países da Pisa, pesquisa que
mede a compreensão do universo do traba-
lho. A advertência é do professor Cláudio de
Moura e Castro, um dos criadores da Coor-
denação de Aperfeiçoamento do Ensino
Superior (Capes) e um dos principais críti-
cos do sistema educacional do país.

Convidado a falar sobre o tema "Revolu-
ção Educacional" no fórum do Instituto Na-
cional de Altos Estudos (Inae), coordenado
pelo ex-ministro do Planejamento João
Paulo dos Reis Velloso, Castro destacou a
vinculação entre os contrastes no ensino e
as desigualdades de renda no País. "Res-
pondemos por 1,7% dos artigos científicos,
e 1% das mercadorias transacionadas no
mundo. Exportamos mais ciência do que
bens físicos, portanto. Nossa formação pro-
fissional para a indústria é de Primeiro
Mundo, nossa educação fundamental de
Terceiro Mundo", defendeu.

Ao longo do final do século 19 e de boa
parte do século 20, entre 1870 e 1971, o Bra-
sil cresceu três vezes o que os Estados Uni-
dos cresceram, e duas vezes o que cresceu o
Japão. Em paralelo, o País só alcançou uma
cobertura superior a 90% da população em
idade escolar no ensino fundamental nos
anos 90, um século depois da universaliza-
ção do acesso ás escolas no Uruguai e na Ar-
gentina. "Esse é o verdadeiro milagre brasi-
leiro, crescer tanto, por tanto tempo, inves-
tindo tão pouco em educação", explica o
professor.

Só que a evolução da tecnologia e a infor-
matização crescente tornam cada vez mais
difícil a repetição desse fenômeno. "Um
mundo mais complexo exige mais educa-
ção. Quem mais investe e tem melhor for-
mação cresce mais, é o que prova farta evi-
dência empírica" alerta Castro. E as condi-

ções brasileiras alimentam sérias preocu-
pações quanto à competitividade do país.
"Os filhos de nossas elites lêem pior do que
filhos de operários europeus, nas pesquisas
internacionais de compreensão de textos.
Temos 74% de analfabetos funcionais, gen-
te que mal assina o próprio nome e têm difi-
culdade de compreender frases inteiras e
placas de trânsito. E nada menos de 54%
dos alunos da 4a série não sabem ler corre-
tamente", advertiu.

Daí Castro, um dos criadores do sistema
de financiamento de bolsas de estudo para
pós-graduação no País, insistir que o funda-
mental agora é o ensino básico. "Seria ób-
vio, mas não é, pois não temos sido capazes
de atender a esse óbvio", argumenta. "As
prioridades são simples: ler, entender o que
lê, escrever, usar números, pensar e resolver
problemas. Atenção que sequer falei em do-
minar a Matemática, mas em usar os nú-
meros", explica.

A origem do problema é a insuficiência
na formação dos mestres. "Nossos profes-
sores não sabem o que vão ensinar nem co-
mo dar aulas. O pior é que não se presta
contas em nível algum, não se cobra dos
próprios professores, nem dos diretores,
nem tampouco dos governos", lamenta. "A
Alemanha ficou em 25° lugar no ranking da
Pisa de 2001, e a crise se prolonga até hoje,
cinco anos depois. Por aqui, ficamos em úl-
timo entre 31 países e nem rendeu primeira
página", critica.

Castro bate com insistência na tecla de
que a situação da educação no País deveria
provocar um escândalo nacional. "Os pais
estão contentes com a educação de seus fi-
lhos, o que é o mais grave dessa história to-
da. Políticos não têm agenda própria, rea-
gem a prioridades manifestadas por seus
eleitores. Se eles não farejam esta tendên-
cia, nada farão de concreto. Para que seja
consertada, a educação precisa virar crise",
conclui.
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