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O Plano cruzado foi uma fase deprimente da história 
da cultura brasileira contemporânea; dizendo ser 

possível criar riqueza sem trabalho, moeda forte sem 
lastro e credibilidade com blefe, só conseguiu congelar 
preços com ajuda da polícia. Mas deu mostra do que 
pensam economistas da esquerda, que nos acenam com a 
opção tribal: se temos, em abundância, cereais, frutas, 
carnes, cana e mandioca, por que não mandar às favas os 
países desenvolvidos? Continuaremos ignorantes, mas 
bem nutridos. Se o confisco de bois, as incontáveis 
falências e o descontrole da inflação provaram, na 
prática, que o plano era uma balela, azar da prática; 
palavras de Lysenko e Marx. 

À aprovação da reserva da exploração mineral, 
proposta pela esquerda, seguiram-se o hino nacional e a 
volta no plenário, carregando mapa de nossas riquezas 
minerais; esqueceram-se de que, por sabedoria da natu
reza, o único material essencial que existe é a água; triste 
ironia, é dela que às nações desenvolvidas extrairão o 
deutério e o trício, fornecedores de energia limpa e 
abundante até o final dos tempos, muito depois de 
exauridos todos os combustíveis não renováveis hoje 
existentes. A crise brasileira é a crise da competência, da 
seriedade ou de ambas? 

Depois, induziram o presidente da República ao 
dissabor de anunciar nossa posição de vanguarda na 
tecnologia dos supercondutores; de fato, não nos faltam 
cientistas capazes nesses setores, mas daí até a industria
lização de Unhas de transmissão, magnetos e o mais, 
levará muito tempo, até que tenhamos um sistema 
educacional idóneo e se amparem os cientistas capazes, e 
não a massa inculta que, nas universidades, pensa que 
saber significa apenas ser muy democráticos. 

Veio o revide da direita e o "Centrão" fez aprovar a 
legislação agrária da UDR; mas quem resiste ao discreto 
charme da esquerda? Direitistas do "Centrão" e con
gressistas da esquerda tabelaram os juros em 12% ao 
ano, e explicou, didaticamente, o deputado da esquerda: 
"Vingamo-nos da UDR em cima dos banqueiros." 
Outro Plano Cruzado a provocar hilaridade? Sim, mas 
de efeito mais sutil: em vez de afugentar o capital 
estrangeiro, atrairá os capitalistas estrangeiros, atrás de 
testas-de-ferro; a 12% ao ano, vão comprar tudo. 
Resistir, quem há de? "Ele pensou que vira um caixa de 
banco descendo do ônibus mas olhou de novo e viu que 
era hipopótamo. Se ele vier para jantar, pensou, vai 
sobrar pouco para nós". A frase está no Silvie e Bruno, 
de Lewis Carol, autor de Alice DO país das maravilhas, 
de imaginação tão fértil que se dispensou de conhecer o 
nosso. 

Nos próximos dias, os constituintes votarão as 
matérias relativas à educação, cultura, ciência e tecnolo
gia e é provável, então, que a esquerda e a direita, que, 
unidas, jamais serão vencidas, encaminhem o Brasil, de 
vez, à pré-história. No texto, em discussão no Congres-
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qualidade do ensino, apesar de ser ele mais longo do que 
os das Constituições da Alemanha Ocidental, França e 
URSS, para não falar na dos EUA que se cala sobre 
educação, cultura, ciência e tecnologia. 

Um congressista, também da esquerda, preocupa-
se com relatório do IPEA, ultrapassado há dois anos e 
comentado nesta página do JB há um ano; outro, 
menciona o A Nation at Risk, velho de dez anos e aqui 
também analisado quando foi divulgado. Querem ambos 
saber se estão sendo gastos os 13 ou 18%, estabelecidos 
em lei, em educação. Mas veja bem, leitor: mais de 80% 
do orçamento do MEC (garante o ministro Hugo Napo
leão, que sempre soube o que diz) vão para as universi
dades e ali, sabe-se, vão, praticamente, para pagar 
pessoal, pois nesse nível há menos de cinco, alunos por 
professor e nos EUA há mais de vinte; nossa produção 
científica, em base per capita é a 11a da América Latina. 
Mais verbas para educação, sem corrigir-lhe os graves 
defeitos, de nada adiantarão. 

O anteprojeto constitucional cuida apenas de des
dobrar as diretrizes da gratuidade e da "democratização" 
assim entendida: "... democratização do acesso e perma
nência na escola e gestão democrática do ensino, com 
participação de docentes, alunos, funcionários e repre
sentantes da comunidade". Donde se conclui que os 
alunos dos jardins-de-infância elegerão seus diretores e 
os professores capazes serão, mais ainda, defenestrados 
das universidades. 

Pensar em qualidade do ensino, para quê? Já não a 
temos, em alto nível? Eis alguns exemplos, extraídos de 
livros custeados pelo MEC: "O homem primitivo inven
tou a indústria"; "O cipó do Tarzan é o meio de 
transporte aéreo mais usado na selva"; "Quando o 
sertanejo aprender a conviver com a pouca água que 
possui, muita se comparada à de outras regiões da Terra, 
ele estará preparado a viver em sua região, indiferente à 
seca". E esta pérola de outro pensador da esquerda, Frei 
Betto: "... uma lei ainda válida e, de certa forma, 
universal: o valor de uma mercadoria é igual ao tempo 
para produzi-la.". Quando nossas crianças terão acesso a 
um ensino sério, idóneo, de nível e conseguiremos 
afastar do setor educacional os trambiqueiros, aproveita
dores e demagogos? 

Os congressistas estariam contribuindo, de forma 
inestimável, para o futuro do Brasil, se não aprovassem o 
texto em discussão, pelo menos na parte relativa à 
educação; não tem significado pedagógico, é de valor 
episódico e, se aprovado, será a pá de cal que falta à 
educação brasileira. O Brasil já tem o maior contingente 
de analfabetos do ocidente; o sistema universitário que 
mais greves faz além de ser, comparativamente, um dos 
mais caros do mundo; nem se fala de Io e de 2° graus pois 
estes não existem. Apesar de ser fruto de estado sério, 
patriótico, o texto em discussão nada tem com a realida
de educacional brasileira e servirá apenas para tornar 
nossas crianças mais ignorantes. Pêro muy democráticas, 
iverdad? 
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