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ÇÍ cipó do Tarzan 
JOSÉ CARLOS AZEVEDO 

,. O novo substitutivo do relator 
Bernardo Cabral, na parte relativa 
à Eáuca$8o;X!ultura, Ciência e Tec
nologia, è~ incomparavelmente me
lhor que*â'téxto anterior, mas con
tém- três 'dispositivos que contribui
rão: pàra^ácabar com a educação 
brasileira,y6^ 
,- .. .-.- '** 
•'- A gratuidade indiscriminada 
nã&conslâ tias' Constituições brasi
leiras e, U&cõrttrário do que parece, 
prejudica-iQ&'<pobres, impede seu 
acesso àsmelhores escolas públicas 
e particulares, e agrava a situação 
do ensino>de.Jiase. É que, no Brasil, 
cada alufto,dífrede oficial de 3a grau 
custa bem 'mais de 60 vezes que o do 
Io grau íèHt^àíses avançados essa 
relação £in£ertor a dez) e assim um 
aluno riâo^ursando gratuitamente 
o nivel superior, dificulta, ou impe
de, o acèssonde mais de 60 alunos 
pobres aojl\&xau. Além de questio
nável e onerosa, a exigência de cre
ches e pri-éscõlas gratuitas também 
beneficia osj^ços, pois os recursos 
contínudrUo a ser entregues às esco
las maisJà$tas* a recebê-los, nas re
giões Sub^e'Sudeste. O aumento da 
escolaridadey-a universalização do 
çnsino e aHgttaldade de oportunida
des educacionais sô existirão quan
do pagar,en\ s§us estudos os que pu
derem e houver um sistema de bol
sas que gmüàjjíffl ao aluno sem recur
sos o ocesscr^a qualquer escola. O 
terceiro dispositivo é o que amplia 
atribulçôeS-ãifConselho Federal de 
Educaçâopapesar da sua responsa
bilidade .pélo-Uesastre educacional, 
por haverxrisido escolas ruins, esta
belecido GMFTÍQUIOS deficientes e ins
titucionalizado o corporativismo 
que, vinculando currículos, escolas, 
profissões"^ sindicatos, alijou pes
soas capqà&s^ão mercado de traba
lho e reservou^} para portadores de 
diplomaé^JiMdos a sindicatos. Hâ 
ainda no^subsiitutivo disposições 
próprias *de,üe£> ordinária e o caput 
do artigo-ÇõO/apenas transcreve arti
go da^Lei n\5:540/6S. 

• ̂  À Constituição pode acabar com 
a educaçâof^nas não pode melhorá-
la, e comoção há propostas neste 
sentido, pois^os órgãos oficiais se 
limitam Q^dtécurseiras ocas, os pro
blemas se multiplicam. No 1° e 2> 
grau há, par. uzt, 180 dias de aulapor 
ano, mas^kã^realidade há bem me
nos; d permanência diária nas esco
las é infeHofoJtrês horas e a escola
ridade se situa' entre os índices de 
1,6 ano noJfordeste e 5,6 no Sudeste, 
e.assim naquela região estudam 
umas 900'horas, no Sudeste umas 
três .mil^gngmnto «o Japão estu
dam 18 mil horas. Nas universida
des oficiÒ^sT j>.,empregui$mo, o as-
sembleísm® aHneficiência e o gre-
vismo contnbuem para a má forma
ção do aVtiti&i^nessas instituições, a 
relação professor/aluno é umas cin
co vezes maior que a dos EUA, mas 
isso não implicou o aprimoramento 
da,pesqüisa):pois em base per capita, 
nosso produção está em 11" lugar na 
América Xdiina. Dados do Ipea-

Seplan, K&&ii&os a 1082, também 
permitem -dizer que o tempo médio 
gasto por"professor universitário da 
rede federxã"para publicar um tra
balho se sitiiã'-èntre 16 meses na Uni
versidade'Federal de 8. Carlos e 80 
anos nat&.&>?"do Espírito Santo. 
Quanto qqs^çustos unitários, osci
lam entre 3.841 dólares, na Escola 
Paulista 'fâ^tèílicina, e 272.755 dó
lares na "Universidade Federal do 
RloGran&tloNorte, quantia com a 

qual muitos prêmios Nobel jamais 
sonharam. Faliu, portanto, a educa
ção no Brasil. 

A qualidade de todo o ensino de
pende do Ia e ü° grau, mas os baixís
simos salários, dezenas de vezes in
feriores aos das universidades, são 
forte desestímulo que leva à perda 
de bons professores. Corrigir essa 
distorção, aproximando os salários 
dos três graus de ensino, como ocor
re no Japão, é uma medida inadiá- \ 
vel. Influem também negativamente f 
os livros didáticos, e nesse parttcu- \ 
lar cabe ao MEC a maior parcela de í 
culpa por ser ele o maior editor da 
Terra — só em 1986 publicou 41 mi- J 
Ihões de livros, 1,5 milhão de ma-\ 
nuais e 0,5 milhão de cadernos, ao 
custo de 1,1 bilhão de cruzados, e \ 
destinou para o ano em curso quan- |i 
tia muito superior. 

A análise desses livros do MEC, 
feita por professores em São Paulo, 
e também pela "Nova Escola" e 
"Leia Livros", revela inacreditáveis 
disparates, além da costumeira pre
gação da luta de classes. Infelizmen
te, a exigtiidade de espaço permite 
citar poucos exemplos: "O homem 
primitivo inventou a indústria"; 
"Quando o sertanejo aprender a 
conviver com a pouca água que pos
sui (muita, se comparafitrcsrn-ou-
trás regiões da Terra)?-{ele*êstará 
preparado para viver em sua região, 
indiferente d seca"; "Existem três 
coordenadas geográficas: a latitu
de, a longitude e a altitude"; "A Ter
ra é um planeta plriforme"; "Exis
tem razões para argumentar que o 
sistema solar (inclusive a Terra) se
jam pedaços do Sol que se desgarra
ram há vários bilhões de anos; nesse 
caso o Sol é o 'Pai', os planetas os 
'filhos' e os satélites os 'netos'"; "Ex
plicar por que uma região é mais 
adiantada que a outra é tarefa mais 
trabalhosa que explicar por que nu
ma região há mais calor que nou
tra". "O cipó do Tarzan é o meio de 
transporte aéreo no interior da sel
va"; "Os sudaneses são negros mais 
escuros, enquanto os sul-africanos 
ou zambezianos são mais claros, isto 
é, possuem cor de chocolate"; "E o 
caso dos pigmeus, negrinhos da 
África Central que não evoluíram". 

Enquanto a União contribui ze
losa e eficazmente para divulgar ta
manhas ignorâncias e deformar os 
estudantes, nada faz para aprimo
rar o ensino no Brasil, certamente 
porque não são medidas "simpáti
cas" valorizar o magistério de Ia e 2o 

graus, instituir a meritocracia para 
alunos e professores nas universida
des, criar um sistema de bolsas para 
assegurar o acesso às melhores esco
las e eliminar o corporativismo. En
quanto isso não vem, ficamos aguar
dando o novo esforço editorial do 
MEC, esperando que nos informem 
quem são a digníssima esposa do 
Sol e sua nora; que tenham desco
berto que o homem moderno inven
tou a pedra íascada e que a profun
didade é a quarta coordenada geo
gráfica; que tenham sugerido aos 
nordestinos que não se habituarem d 
falta d'água que bebam coca-cola; 
que já saibam porque há sul-africa
nos e zambezianos de olhos pretos 
apesar de terem a cor de chocolate 
branco. E regemos para que o Sol e 
sua digníssima esposa não se metam 
em estripulia sideral, pois pode ad
vir um parto cósmico que lance um 
planeta temporão em cima da Ter
ra; pois o perigo é que, ãojeto que as 
coisas vâo no Brasil, sô teremos con
dição de escapar em cipós. E não vai 
haver cipó para todos. y 


