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Esta eleição para presidente trouxe de volta algo que não se via desde o tempo 

da República do Café com Leite. Pela primeira vez depois da 

redemocratização, não há uma questão candente que divida os candidatos. 

Essa modorra dá a impressão de que as questões estruturais do Brasil já estão 

resolvidas, ou pelo menos encaminhadas, e transforma o debate sobre os 

rumos da nação em uma conversa que se assemelha a uma escolha de 

gerente de banco. Cada um quer mostrar que administra melhor ou que é o 

mais adequado para manter o que está dando certo.  

A percepção de que agora basta gerenciar é ilusória. A maioria dos brasileiros 

ainda não se deu conta, mas estamos em guerra, e uma guerra total em pelo 

menos uma frente, a da deseducação. Mesmo que mantenhamos a inflação 

sob controle e o superávit primário: mesmo que resolvamos todos os gargalos 

de infraestutura e que tomemos a tributação mais racional; mesmo que 

acabemos com a corrupção, os problemas na saúde pública e a violência 

urbana; ainda assim não nos tornaremos um país de Primeiro Mundo se 

continuarmos formando tão poucos jovens e com qualificação tão baixa.  

Grosso modo, só há duas maneiras de fazer uma economia crescer. A primeira 

é aumentar os fatores de produção (trabalho e capital). A segunda é aumentar 

a produtividade. A longo prazo, só a segunda é sustentável. Sempre é possível 

colocar mais gente no mercado, trabalhando mais horas, e mobilizar mais 

capital, mas essas alternativas têm um limite, que é a finitude dos fatores. Para 

superá-lo, é preciso ser mais produtivo, alcançar um resultado maior com os 

mesmos insumos. O caminho para o aumento sustentado de produtividade é 

um só, a educação.  

Nesse quesito, estamos falhando barbaramente. Os dados são ruins em todos 

os níveis. Na pós-graduação, área responsável pela geração da pesquisa que 

leva à produção de bens de alto valor agregado, temos apenas 58.000 pessoas 

fazendo doutorado em todo o país _ e 31.000 destas concentradas em apenas 

dois estados (SP e RJ). Segundo os últimos dados da Unesco, no 

Brasil há 213.000 pessoas envolvidas em pesquisa. A China tem 

1,5 milhão, no Japão são 935.000 e na Rússia, 916.000. Para 

piorar, ainda que o volume de pesquisa venha crescendo, ela tem 

na maioria das vezes um interesse meramente acadêmico, com 

pouca ou nenhuma relevância para o mundo real, o nível de 

graduação, a taxa de matrícula no Brasil anda em tomo dos 20%, 

enquanto mesmo países subdesenvolvidos como Peru, Chile e 

Venezuela têm o dobro disso. Os países desenvolvidos estão na 



casa do 60%, 70%, superados apenas por Coreia do Sul e 

Finlândia, ambos próximos dos 100%.  

O setor universitário brasileiro é tão mirrado. em parte, porque formamos muito 

pouca gente no ensino médio. É um nível de ensino arcaico, academicista, que 

entope o aluno com um currículo muito extenso e ensina pouco. E o faz dentro 

de um único modelo, sem dar ao estudante a opção de um curso de  

viés técnico ou profissionalizante.  

Hoje o ensino médio nos países desenvolvidos prepara para a vida, não 

apenas para a universidade. No Brasil, não se faz uma coisa nem outra. A 

qualidade do ensino é sofrível. No teste Pisa, que analisa o aprendizado de 

alunos de 15 anos de idade em 57 países, o Brasil ficou em 54° em 

matemática, 52° em ciências e 49° em linguagem.  

O ensino médio é limitado porque, além da sua rigidez e arcaísmo conceituais, 

poucos estudantes chegam até ele, oriundos do ensino fundamental. A baixa 

qualidade do nosso ensino faz com que os alunos repitam o ano múltiplas 

vezes, até que desistam e abandonem a escola. Já nos últimos quatro anos do 

fundamental, em que os alunos deveriam ter entre 11 e 14 anos de idade, um 

em cada quatro tem 15 anos ou mais. Esse é um contingente de incríveis 3,6 

milhões de pessoas.  

Esse problema não começa nos anos derradeiros da escolarização, mas vem 

desde o seu início. Temos aí o dado que é o mais cabal indiciamento das 

nossas possibilidades de sonhar com a construção de uma Roma tropical: as 

pesquisas que medem o grau de alfabetização da população 

mostram que só um em cada quatro brasileiros é plenamente 

alfabetizado. Setenta e cinco por cento da nossa população não 

conseguiria entender uma matéria desta revista. Não pense que isso é 

apenas rescaldo de tempos passados, que se trata de gente idosa que não foi 

à escola. Não. Até hoje a maioria das escolas brasileiras não 

consegue ter êxito na tarefa de alfabetizar seus alunos nos dois 

primeiros anos de estudo. Os dados do Saeb do ano passado mostram 

que quase sete em cada dez alunos não alcançam o nível de conhecimento de 

português considerado ideal pelo Compromisso Todos pela Educação. É um 

susto, não? Pois, agora, sente-se. O mesmo estudo revela que 25% dos 

alunos da 4ª série são basicamente analfabetos (depois de quatro anos 

de escola!).  

O insucesso na alfabetização de crianças, em pleno ano de 2010, 

não é apenas um dificultador do desenvolvimento. É uma 

verdadeira chaga coletiva, uma vergonha nacional. A "tecnologia" da 

alfabetização em massa para crianças já foi dominada por alguns países em 

desenvolvimento. Há 100 anos esse passo foi dado na Argentina e no 

Uruguai _ e, em muitos países desenvolvidos, há 200 anos. Se a 

medicina brasileira estivesse no mesmo nível de desenvolvimento 

da educação, ainda operaríamos sem anestesia e usaríamos 



sanguessugas. Se fosse na nossa indústria automotiva, estaríamos 

na etapa do motor a vapor. É uma situação incompreensível, e totalmente 

inaceitável. O que mais desafia a compreensão é que já existem, no Brasil, 

dezenas de escolas e professores, mesmo em regiões paupérrimas, que 

alfabetizam 100% de seus alunos na 1ª série. Há ONGs que atacam o 

problema com altas taxas de sucesso. Portanto, existem soluções aqui mesmo. 

Elas são perfeitamente replicáveis, a baixo custo.  

Uma das tragédias do subdesenvolvimento, ainda mais em um país 

democrático. é que as demandas populares são sempre maiores do que a 

capacidade do país de atender a elas. Isso gera uma tentação para que as 

lideranças políticas abdiquem de uma de suas funções cardinais, que é 

escolher prioridades. O excesso de problemas da nossa educação é um 

convite ao populismo: qualquer líder que não ataque simultaneamente todos os 

problemas educacionais corre o risco de ser tachado de desalmado ou elitista. 

E aí seguimos em uma rotina em que se faz de tudo um pouco, menos o 

essencial. Porque o essencial, que é fazer com que os alunos aprendam e 

assim saiam da escola preparados para o mundo, requer alterações radicais, 

que provocam protestos das corporações do ensino. Podemos tocar o barco 

assim por certo tempo, mas algum dia, mais cedo do que tarde, o crescimento 

do Brasil será interrompido pela falta de gente qualificada. Quando notarmos, 

será tarde. Teremos perdido mais uma geração. Ou podemos reconhecer que 

a educação é uma área prioritária para qualquer país, e que nela o Brasil vai 

muito mal.  

O presidente americano John Kennedy (1917-1963) prometeu colocar um 

homem na Lua e trazê-lo de volta a salvo. O estadista inglês Winston Churchill 

(1874-1965) urrou como um leão que seu país nunca se renderia aos 

agressores nazistas. Nelson Mandela traçou como objetivo de vida de ter uma 

África do Sul sem a odiosa mancha do racismo. As visões grandiosas desses 

líderes tornaram-se também as de seus povos. Que não seja apenas um sonho 

termos um dia um líder brasileiro que assuma o seguinte compromisso: "Ao fim 

do meu mandato, nenhuma criança sairá do 2° ano da escola sem saber ler e 

escrever". Tenho confiança de que essa é uma visão capaz de mobilizar a 

sociedade brasileira. A alfabetização não é condição suficiente para o nosso 

desenvolvimento, mas é necessária. Indispensável. E, com ela, boa parte dos 

demais problemas - não só da educação, mas da infraestrutura, da saúde e de 

quase todas as áreas - já começaria a se resolver. Depois da primeira vitória 

militar inglesa contra tropas nazistas na batalha de EI Alamein, no norte da 

África, em 1942, Churchill resumiu brilhantemente o estágio da luta contra 

Hitler: "Não é o fim. Não é nem o começo do fim. Mas talvez seja o fim do 

começo".  

No Brasil do século XXI, a alfabetização pode ser o primeiro e decisivo passo 

na construção de um país que encontra o futuro e se reconcilia com a história. 


