
Gente escolarizada (em economia de mercado): 

1- ganha mais, gera mais riqueza (inclusive para si mesma) e mais base 
de arrecadação para o Estado;   

 

2- é potencialmente rica, inclusive para a vida civil. Pensa mais (inclusive 
em si mesma), projeta mais e exige mais, inclusive de si. O resultado é 
sempre mais iniciativa, empreendedorismo, DISTRIBUIÇÃO DE 
RENDA, BENS  e PODER (cidadania, justiça, melhor sociedade) e 
menos dependência do Estado;  

 

3- reproduz-se menos (não há anticoncepcional mais eficiente do que 
educação e projeto); 

 

4- é mais respeitada (inclusive porque se ocupa do trabalho mais qualificado e 

remunerado), exige e reage mais;  

 

5- é mais empregável e auto-empregável (empreendedora);  

 

6- tende a chamar mais a si a sua própria vida (projetos e 
responsabilidades), pondo deus e políticos em seus devidos lugares;  

 

7-  faz o possível para que os seus filhos (normalmente poucos) superem 
a  própria escolaridade;  

 

8- tende a cuidar mais de si e do que está ao seu redor (meio ambiente,), 
inclusive por auto-estima (veja que em shopping ou no Solar do Unhão, 
por exemplo, ninguém joga lixo no chão).  

 

9- é mais responsabilizável e POLITIZÁVEL (não será por outra razão 
que os grandes organismos internacionais e até o 
grande capital baterão com mais força e ritimo na 
tecla da EDUCAÇÃO como base para um mundo 
sustentável)  

 

10- tende a prosperar, e, com ela, toda a sociedade. 
Afinal, o que são sociedades desenvolvidas senão 
PESSOAS DESENVOLVIDAS?  



Se é assim, o que deixa a “esquerda” de braços cruzados? 

Dica: 

 

A MAIS EVIDENTE FALSIDADE IDEOLÓGICA DAS CLASSES MÉDIAS 
E DAQUILO QUE AINDA CHAMAMOS DE “ESQUERDA” É O FATO DE 

ELA SÓ SE INTERESSAR  POR EDUCAÇÃO PÚBLICA DE QUALIDADE 
PARA OS SEUS FILHOS e PARA SI MESMA. Por isso ela grita por 

“UNIVERSIDADE GRATUITA” (onde ela ensina e os seus filhos 
estudam) e não tá nem aí  para a ESCOLA DE BASE. Boa escola 

pública para quê, se ela gera gente pouco tutelável? Para quê,  
se a gente pode pagar a dos nossos filhos e deduzir do IR (será 

por isso que só brigamos por salário?)? Além disso, uma boa escola 

pública não poderia gerar uma concorrência desleal para os nossos 
filhos? 
 

Diz Eduardo Giannett (ipsis literis): 

 

a) ...1/3 da população carcerária brasileira é de jovens entre 18 e 25 

anos. Desses, 82% têm menos de oito anos de estudo e 2/3 dos 

que têm menos de 21 anos de idade não passaram da 4ª série 

(1º grau)... fl. 96; 

b) ... como resultado, a sociedade como um todo fica 

privada da riqueza que seria gerada por indivíduos dotados de 

maior qualificação profissional e competência para a vida 

econômica, enquanto a superabundância de mão-de-obra não-

qualificada – inchada pela participação de menores em idade 

escolar – deprime o salário real do trabalhador comum..., fl. 97; 

c) ...se mercados livres fossem sinônimo de exclusão social, a miséria 

no Canadá seria maior do que Índia (...) sem uma  base adequada 

de recursos humanos, nenhum sistema econômico resolverá os 

nossos problemas por nós...fl.98; 

d) ... O Brasil continuará sendo um país pobre e injusto, 

envergonhado de sua desigualdade, enquanto a condição da 

família em que uma criança tiver a sorte ou azar de nascer exercer 

um papel mais decisivo na definição do seu futuro do que qualquer 

outra coisa ou escolha que ela possa fazer. A desigualde de 

oportunidades, quando ela se torna absurda, é o caminho mais 

curto para uma sociedade de párias e marajás..., fl. 98. 

 

Fonte: GIANNETI, Eduardo. NADA É TUDO: ética, economia e 

brasilidade; RJ, Campus, 2000.  
 


