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INTRODUÇÃO 

Amarás o teu próximo como a ti mesmo. 
Mateus 22:39 

 

A bolha da educação de baixa qualidade começa a se formar a partir do sexto ano 

do ensino fundamental, porque é nessa etapa que os estudantes começam a ser ensinados 

por professores especialistas. Com isso o professor de matemática só ensina matemática, 

o mesmo ocorre com o professor de língua portuguesa, e do mesmo modo, as demais 

disciplinas. 

Como o livro-texto, a partir do sexto ano, é seriado, no ano seguinte, o estudante 

devolve o livro à escola e toma emprestado o livro da etapa seguinte. Assim, o estudante 

começa o ano sem poder revisar o conteúdo do ano anterior. Também o professor fica de 

mãos atadas, porque não consegue ensinar todos os pré-requisitos que vão se acumulando, 

a cada ano, até a terceira série do ensino médio.  

Com um livro-texto tão inadequado, o estudante da escola pública pertencente às 

famílias de menor renda não consegue estudar nem na escola, nem em casa. Essa 

deficiência, somada à indisciplina dos estudantes na sala de aula e à falta de adoção da 

educação pela grande maioria das famílias de menor renda é o que eu chamo de bolha da 

educação de baixa qualidade.  

Eu afirmo que são os professores da educação básica que estão dentro da bolha da 

educação de baixa qualidade, mas, na verdade, o Brasil inteiro está dentro dela, e precisa 

se esforçar para que ela seja rompida. Para romper a bolha da educação de baixa 

qualidade, eu recomendo que todos os livros-textos da educação básica, ainda que a partir 

do sexto ano do ensino fundamental, sejam colocados em um website do MEC, das 

secretarias estaduais de educação ou de quaisquer outras organizações da sociedade 

interessada na educação de qualidade, voltada para os conteúdos universalmente aceitos.  

De uma forma bastante resoluta, por parte do Ministério da Educação (MEC), os 

livros de matemática e língua portuguesa devem ser fornecidos aos estudantes em volume 

único do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e os livros de matemática e língua portuguesa 

em volume único do 6º ano do ensino fundamental à 3ª sério do ensino médio, porque 

essas duas disciplinas são críticas, sob todos os aspectos, principalmente por causas dos 

exames em nível nacional e internacional a que nossos estudantes se submetem. De um 

modo geral, todas as disciplinas deverão adotar livros em volume único em nível 
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fundamental ou médio, para que o estudante sempre tenha uma fonte de consulta à mão, 

rompendo o preconceito de que o livro em volume único é um livro de baixa qualidade, 

dada a necessidade de que se resuma conteúdo. Mas é preciso resumir com 

responsabilidade, principalmente os conteúdos do ensino fundamental no livro do ensino 

médio.    

Para que se comece a romper a bolha da educação de baixa qualidade, é urgente 

que se comece a ensinar os pré-requisitos em todas as disciplinas, principalmente em 

matemática e língua portuguesa. O que seria de pouco proveito se os livros continuassem 

no formato seriado, em que o estudante não teria à mão material para consulta.  

Um rearranjo institucional é necessário para se possa combater a indisciplina em sala de 

aula, porque o professor assina contrato de prestação de serviços educacionais e não de 

segurança pública. Portanto, a indisciplina em sala de aula precisa ser tratada como um 

problema de segurança pública dentro e fora da escola, que não pode ser resolvido pelo 

professor.      

A última camada da bolha da educação de baixa qualidade a ser rompida é a falta 

de adoção da educação pelas famílias de menor renda. Para que tal problema comece a 

ser resolvido eu sugiro a aplicação do marketing de adoção, marketing social ou 

marketing do bem para as famílias de menor renda, em relação à adoção da educação 

escolar como prioridade.  

Com a diminuição da taxa de fecundidade entre as mulheres pertencentes às 

famílias de maior renda, que já se aproxima de 1,0, faz-se necessária uma arrancada em 

direção às famílias de menor renda para educá-las, sob pena de termos um sério apagão 

de mão de obra, em um futuro próximo, quando muitos brasileiros, que estão no mercado 

de trabalho, se aposentarem. 

Também é preciso considerar que a taxa de fecundidade entre as mulheres 

pertencentes às famílias de menor renda se aproxima de 2,0, o que significa que está 

abaixo da reposição, dentro da própria classe. Para que esse apagão de mão de obra seja 

minimamente evitado, é necessário pressa e efetividade das ações que visam a incluir, 

educacionalmente, jovens e adultos pertencentes às famílias de menor renda.  

Como o problema do apagão de mão de obra é, principalmente, econômico, as mais 

graves vítimas da bolha da educação de baixa qualidade precisam de incentivo econômico 

para que voltem à escola. Essas vítimas são jovens e adultos, que já concluíram o ensino 

médio, sem ter conseguido aprendizado adequado, e os jovens e adultos que abandonaram 

a escola antes mesmo da conclusão do ensino médio. Esses jovens precisam ser 
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incentivados, economicamente, para que voltem a se vincular a uma escola e estudem 

pelo site do MEC, que eu estou recomendando. Eles precisam se vincular à escola para 

aprender os conteúdos de uma Educação de Jovens e Adultos (EJA), que tenha propósito, 

tal como eu a recomendo para a matemática, uma educação escolar vinculada ao mundo 

do trabalho e à prática social.       

Tendo em conta que, no Brasil, há um estranho princípio de igualdade em que, ou 

se faz tudo ou não se faz nada, fazer nada tem sido o caminho a seguir, quando o assunto 

é educação de qualidade voltada para os conteúdos universalmente aceitos. Portanto, se 

o website que eu estou recomendando nunca for adotado, nem qualquer outra medida aqui 

sugerida, ainda resta uma esperança para as vítimas da bolha da educação de baixa 

qualidade. Mais do que nunca, elas precisam aprender a aprender.  

Para que todos possam aprender a aprender, eu recomendo a estudantes e a professores a 

sua aproximação em relação ao método de ensino com perguntas e respostas, que é um 

método que tem base no método socrático de ensino. 

Eu faço uma exposição sobre o uso desse método, principalmente, nos Estados 

Unidos, em contextos críticos e quase todos relacionados à educação. Por isso, eu convido 

professores das diversas áreas do conhecimento para que adotem esse método e possam 

disponibilizar materiais didáticos usando o método de ensino com perguntas e respostas 

para que venham a mudar a sorte das vítimas da bolha da educação de baixa qualidade.  

O que eu estou oferecendo neste livro sobre aprender a aprender, com o método 

de ensino com perguntas e respostas, é suficiente para que professores e estudantes já 

comecem a usá-lo. Eu suponho que seja muito fácil a um professor de história, geografia 

ou qualquer outra disciplina disponibilizar livros eletrônicos na internet, a preços 

razoáveis, isso acontece nos Estados Unidos, e em outros países em que o problema da 

educação básica de qualidade já foi resolvido. 

Com base no que eu já pesquisei e vivenciei sobre o método de ensino com 

perguntas e respostas, eu suponho que você não irá encontrar uma exposição mais 

completa sobre esse método em lugar algum, ainda que seja com a denominação original 

de método socrático de ensino. 

Portanto, vamos prosseguir na caminhada em direção à educação de qualidade 

voltada para os conteúdos universalmente aceitos, olhando para a frente e seguindo as 

pegadas de quem já chegou ao destino. Vamos caminhar com humildade, mas com a 

desconfiança de que as luzes da modernidade, que iluminam o caminho de muitos ricos 

e educados, também possa ofuscar a visão dos caminhantes pobres e em processo de 
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educação ainda incipiente. Vamos adentrar aos conteúdos fazendo nossas próprias 

perguntas e procurando as nossas próprias respostas, este é o método de ensino de 

Sócrates.         
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A EDUCAÇÃO BÁSICA LEVADA A SÉRIO 

A educação é o único caminho para emancipar o homem.  
Desenvolvimento sem educação é criação de riquezas  

para apenas alguns privilegiados. 
Leonel Brizola 

 

Todos os Conteúdos em um Website do MEC 

 

O meu principal objetivo com este livro é sugerir que as pessoas envolvidas com 

a educação básica brasileira se conscientizem da importância da reposição dos pré-

requisitos deixados para trás, em todas as disciplinas, principalmente, nas disciplinas de 

matemática e língua portuguesa. O domínio da matemática, por ser uma linguagem 

necessária à compreensão da ciência e das representações numéricas do mundo do 

trabalho, é muito importante. E a língua portuguesa está muito associada à necessidade 

da leitura e interpretação de textos, requisito necessário ao aprendizado de todas as outras 

disciplinas.  

Para que esse objetivo seja alcançado, é necessário que todos os livros-textos da 

educação básica brasileira sejam levados para um website do MEC, mas temos que levar 

em conta o fato de que o livro-texto, aprovado palas autoridades competentes, seja, por si 

só, o árbitro que decida o que seja educação escolar vinculada ao mundo do trabalho e à 

prática social universalmente aceita, porque são esses os dois grandes objetivos da 

educação escolar: a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática 

social, conforme preceitua a lei. 

A ideia de sugerir que o livro-texto da educação básica brasileira seja levado para 

um website do MEC veio à minha mente quando eu vi algo parecido sendo feito por uma 

fundação norte-americana de apoio à educação. Trata-se de uma organização sem fins 

lucrativos, que visa a ajudar os estudantes da educação básica. Ela fornece recursos 

educacionais abertos, gratuitos, personalizáveis, alinhados com os padrões curriculares 

estaduais daquele país. 

Por alguns anos, eu acompanhei os conteúdos de matemática para a educação 

básica da fundação, até que, um dia, eu fiquei muito bem impressionado com uma 

mudança que ela havia introduzido na forma de apresentar os conteúdos: ela pôs no seu 
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site os conteúdos dos livros-textos, referentes ao ensino fundamental e médio, de uma 

forma muito inteligente. O livro-texto era apresentado, na ordem em que deve ser 

ensinado, com exemplos, como convém a qualquer livro-texto, e no final de cada capítulo 

havia uma lista de exercícios, sendo os mais representativos resolvidos por um professor, 

por meio de um vídeo. Não eram vídeos representados por bonequinho, não eram canetas 

escrevendo em lousa eletrônica, era um professor em carne e osso resolvendo o problema 

com as mesmas características de um professor que se vê nas salas de aulas em qualquer 

parte do mundo.  

Recentemente, eu verifiquei que a fundação norte-americana a que me refiro 

introduziu mudanças que não me parecem apropriadas para o estudante de países 

subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. No site da fundação, foi introduzida a figura 

do livro configurável, o que faz com que, para uma mesma disciplina, haja vários livros 

da mesma disciplina e para a mesma etapa da educação. A ideia me pareceu ótima, mas 

também me pareceu bastante complexo para o sistema educacional brasileiro. Eu prefiro 

recomendar algo mais simples: o livro-texto em um website do MEC, para que todos os 

estudantes possam ter acesso ao mesmo conteúdo em qualquer lugar em que estejam, ou 

seja, ao livro-texto integralmente disponibilizado em um website do MEC.   

 O que mais me impressionou na metodologia da referida fundação foram os 

professores resolvendo as questões em vídeos, numa simulação perfeita da sala de aula: 

professor, marcador e quadro branco; poderia ser professor, giz e quadro negro. As 

vantagens dessa abordagem, para o caso da educação híbrida, em que se combina parte 

presencial com parte à distância são inúmeras, mas a principal delas é o estudante ter o 

professor disposto a entrar em cena e explicar o exercício quantas vezes forem 

necessárias, em um website do MEC. O website é facilmente atualizável, e disponível 

para todo o país, e pode ser usado por toda a rede escolar pública ou privada.  

O site que eu estou sugerindo não requer muitos recursos de informática, porque 

ele não será uma plataforma em que o professor interaja com o aluno em tempo real. Ele 

se fará presente através de vídeo, em que ele explique o conteúdo e resolva o problema. 

O uso do website pelo professor em sala de aula requer que ele seja fiel à sequência 

didática; ou seja, ele precisa explicar para o estudante que, se os conteúdos estão dispostos 

em uma sequência didática, ele precisa aprender os pré-requisitos, cujos conteúdos se 

encontram em aulas anteriores ou em séries anteriores.   

 A ideia da construção de um website do MEC, para atender à educação básica 

nacional, é evitar a fragmentação dos conteúdos, que possa agravar as desigualdades entre 
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as classes sociais quanto à educação. A introdução de um projeto assim tão simples no 

sistema educacional, em nível da educação básica, requer investimento em internet e 

envolvimento de toda a sociedade com um projeto nacional de educação.   

 O que está sendo sugerido é um website feito pelo MEC que receba todos os 

conteúdos, dos anos finais do ensino fundamental e de todo o ensino médio. Ele deve ser 

administrado com muito cuidado para não se desviar da sua finalidade. Ou seja, ele 

precisa abrigar apenas o conteúdo do livro-texto, permitindo o download do conteúdo 

para que o estudante possa estudar off-line. Ele deverá conter os vídeos com as 

explicações dos professores, de modo a reproduzir o ambiente da sala de aula tradicional. 

Ele deverá ser aberto, ou seja, para acessar os seus conteúdos, não deve haver necessidade 

de senha para login. 

O website do MEC, aqui sugerido, somente deve conter os livros-textos e tudo o 

que se relaciona com ele, que é a forma como ele será útil ao estudante. A escola não 

poderá usá-lo com funcionalidades diferentes dos conteúdos do livro-texto. Os 

professores precisam estar atentos para a necessidade de reposição dos pré-requisitos 

deixados para trás, não somente em matemática, mas em todas as disciplinas.      

 

A Falta de Cuidados com os Pré-requisitos na Educação Básica 

 

Há alguns anos, eu li uma entrevista feita por um jornalista de São Paulo a um 

jovem do interior do estado, que se encontrava estudando em uma universidade norte-

americana, porque havia conquistado uma bolsa de estudos.  

Durante a entrevista, o jovem contou que havia iniciado o ensino médio em uma 

escola do interior paulista: uma escola muito bem equipada, com boas instalações, boa e 

farta merenda, biblioteca, laboratório de biologia, laboratório de química, laboratório de 

física, sala de informática e excelentes professores. 

Ainda no início da primeira série do ensino médio, ele concorreu a uma única vaga 

para cursar o ensino médio em uma pequena escola particular e conquistou a vaga. A 

escola era exatamente como parecia: instalações muito simples, não havia merenda, não 

havia qualquer laboratório, havia apenas uma biblioteca farta em livros novíssimos e uma 

ampla sala de informática, farta em computadores funcionando muito bem. 

Ao falar sobre a escola particular ele citou suas principais características: os 

professores reconheciam, perante os alunos, que aquela escola era apenas uma porta 
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aberta para um mundo cheio de oportunidades ao alcance deles e que todos os 

funcionários daquela escola eram também ouvidores e que estavam prontos para ouvir 

qualquer reclamação sobre a falta de livros, de monitoria na biblioteca ou de algum 

recurso de informática, incluindo a monitoria na sala de informática. Resumindo: a escola 

se esforçava para transmitir aos estudantes os conteúdos pactuados com as autoridades da 

educação básica brasileira; neste ponto, ela não era diferente da escola pública aqui 

considerada.  

E, da maneira mais sucinta possível, o jovem descreveu a principal diferença entre 

as duas escolas: na escola pública os alunos evitam aprender e, na escola particular, eles 

se esforçavam para aprender.   

O diagnóstico que o jovem fez sobre a escola pública em que ele cursou o ensino 

fundamental pode ser estendido para praticamente quase todas as escolas públicas 

brasileiras de educação básica, exceto para aquelas em que os estudantes são admitidos 

por meio de exame de seleção. Não é que não haja estudantes que queiram aprender, em 

todas as escolas. O problema é que a quantidade dos que evitam aprender é tão grande 

que é preciso que o governo implemente políticas que visem a convencer as famílias de 

menor renda a adotarem a educação como prioridade em suas vidas.   

Ao considerar episódios como esse, a impressão que se tem é de que os estudantes 

da escola pública brasileira resolveram fazer um boicote aos conteúdos ensinados pelos 

professores. Mas isso não é verdade, os conteúdos é que se tornaram absolutamente 

impenetráveis, por falta de conhecimento dos pré-requisitos por parte dos estudantes. Mas 

isso é apenas a parte visível do problema; a parte invisível e mais cruel é a falta de adoção 

da educação escolar como prioridade pelas famílias de menor renda brasileiras.  

Eu sou um defensor da ideia de que se ensinem os pré-requisitos, porque sei o 

quanto isso é importante para o aprendizado do estudante. Eu falo por experiência própria, 

porque por quase duas décadas, eu trabalhei em cursos preparatórios para o vestibular, ao 

mesmo tempo em que mantinha uma sala de aulas de reforço, para as disciplinas de 

matemática e física do ensino médio. O reforço era a minha principal atividade, porque 

eu sempre gostei de sanar os problemas dos estudantes ensinando os pré-requisitos, o que 

me parece ser uma necessidade que se aplique a cada estudante de todos os níveis da 

educação.  

Durante os anos em que eu trabalhei com reforço escolar de matemática e física, 

eu tive a oportunidade de dar aulas de reforço para alguns estudantes de escolas norte-

americanas e francesas. O que mais me impressionou nos livros-textos que eu conheci de 
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escolas norte-americanas e francesas foi a forma como tais escolas tratavam os pré-

requisitos. O livro de matemática, do ensino médio, das escolas norte-americanas, traziam 

todos os conteúdos dos anos finais do ensino fundamental. Assim, o estudante não ficava 

preso por não os lembrar completamente, itens como equações fracionárias, ensinadas 

desde os anos finais do ensino fundamental e cobradas também nas séries seguintes. Os 

livros da escola francesa que eu conheci faziam uma revisão completa dos pré-requisitos 

necessários àquela lição, no final de cada capítulo; o que não vem a ser a minha 

recomendação. 

Agora imaginemos a situação da educação brasileira, em relação à matemática: os 

livros-textos são divididos por séries e os livros das séries seguintes não trazem os 

conteúdos das séries anteriores. Como os livros são emprestados aos estudantes da escola 

pública, eles somente dispõem de um livro de matemática, o correspondente à série que 

o aluno está cursando. A mesma situação ocorre com os livros de língua portuguesa e das 

demais disciplinas. O resultado de tamanho desrespeito pelos estudantes dos grupos 

socioeconômicos de menor renda, que não podem adquirir os livros didáticos e ficar com 

eles para consulta futura, é um nível de aproveitamento muito baixo, na disciplina de 

matemática, conforme se evidencia com o auxílio da tabela a seguir:  

TABELA 1 

 

(Estudantes de escolas públicas com aprendizagem adequada - %) 
Fonte: Anuário Brasileiro da Educação Básica 2019 

 

Como professor de matemática, eu me sinto orgulhoso do desempenho dos meus 

colegas professores de língua portuguesa, porque o desempenho médio deles nos quatro 

primeiros grupos socioeconômicos é aproximadamente seis vezes superior ao 

desempenho dos professores de matemática; o que me leva a pensar que a situação é 

mesmo extremamente crítica em matemática. 

É certo que quando alguém aprende a ler e a interpretar textos, o mundo à volta 

dessa pessoa oferece oportunidades de fixação de conteúdos e até de crescimento, o que, 

infelizmente, não acontece com a matemática. O contato com a matemática precisa ser 
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intencionalmente provocado, por isso, há quem diga que quem lida com matemática não 

precisa de religião, porque a matemática lhe basta como objeto de devoção.      

Para que você possa compreender as informações contidas na tabela 1, é 

importante que você saiba que os estudantes da escola pública estão divididos em seis 

grupos socioeconômicos, sendo o Grupo 1 o de menor renda e o Grupo 6 o de maior 

renda.  

Enquanto os estudantes dos quatro primeiros grupos socioeconômicos, na 

disciplina de matemática, alcançaram, em média, 3,9% de aprendizagem adequada, o 

Grupo 5 alcançou 17,5% de aprendizagem adequada e o Grupo 6 alcançou 63,6% de 

aprendizagem adequada, daí a conclusão de que ter o livro de que precisa ao alcance da 

mão faz toda diferença. 

Não dá para pensar que os estudantes dos quatro primeiros grupos 

socioeconômicos não são esforçados, porque os mesmos estudantes tiveram um 

desempenho em língua portuguesa seis vezes superior ao de matemática. Daí à conclusão 

de que não dá para se ter a matemática como objeto de devoção se não se tem o livro-

texto de matemática à mão o tempo todo.   

Imaginemos agora todos os livros, de todas as disciplinas, desde os anos finais do 

ensino fundamental, e todo o ensino médio, em um website do MEC, contendo, em cada 

final de capítulo, uma lista de exercícios em que pelo menos um quarto deles é resolvido 

por um professor através de vídeos. Tanto o conteúdo atual quanto o pré-requisito, uma 

vez que o livro de matemática dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio 

deverão ser disponibilizados em volume único. O livro dos anos finais do ensino 

fundamental, começando com os conteúdos correspondentes ao sexto ano do ensino 

fundamental e indo até o nono ano. Do mesmo modo, o livro texto do ensino médio deverá 

ser disponibilizado em volume único, contendo desde o sexto ano do ensino fundamental 

até a terceira série do ensino médio.   

Com um website do MEC disponibilizando todos os livros-textos, muitos 

estudantes que tiverem acesso à internet podem simplesmente fazer download dos 

conteúdos e assistir aos vídeos no website do MEC, sem precisar do livro impresso. Eu 

tenho certeza de que essa será a tendência da educação para todo o mundo, porque a 

necessidade do acesso à internet já é uma realidade sem volta.  

A sugestão que eu estou fazendo para que o governo disponibilize todos os livros-

textos em um website do MEC custa tão pouco, que os governos estaduais e organizações 

da sociedade civil, interessados em mudar o destino dos brasileiros, através de uma 
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educação exigente e voltada para os conteúdos universalmente aceitos, podem fazer seus 

próprios websites, com esse objetivo, desde que o MEC não faça.  

O problema da falta de pré-requisito não está restrito à matemática, com reflexos 

nas ciências de um modo geral. A falta de conhecimentos básicos de história e geografia 

é também muito grave. A falta de pré-requisitos em matemática é muito visível; em 

história e geografia, nem tanto; e isso é um problema, porque quem não conhece história 

e geografia também não conhece o mundo à sua volta. Sem conhecimento do mundo à 

sua volta, o ser humano se transforma em uma máquina que não consegue fazer juízo de 

valor sobre um mundo tão complexo e carente da intervenção de pessoas conscientes.      

Este livro não é um memorial, mas ele contém algumas histórias de experiências 

que eu vivi na educação, como estudante e como professor. Eu vou contar dois casos que 

me aconteceram durante o período em que eu dava aulas de reforço de matemática e 

física. Eu dei aulas de reforço escolar de matemática e física para um jovem de uma escola 

particular muito conceituada, por algum tempo, enquanto ele cursava a primeira série do 

ensino médio. Ele era filho de um produtor rural e havia cursado o ensino fundamental 

em uma escola pública rural. Ele não precisou de muitas aulas de matemática e física para 

acompanhar os professores na sala de aula da primeira série do ensino médio.  

Como não precisou mais de aulas de reforço de matemática e física, somente dois 

anos depois, o estudante voltou à minha sala. Em uma certa manhã, ele voltou à minha 

sala com um pacote de livros na mochila, ele me pediu que eu indicasse para ele um 

professor de história que pudesse livrá-lo da reprovação, já que no terceiro ano não 

haveria a menor possiblidade de ele fazer dependência, como havia acontecido nos anos 

anteriores. 

Eu não conhecia mesmo ninguém que pudesse ajudá-lo, apenas comecei a 

conversar com ele e descobri que ele não tinha a menor segurança para falar sobre 

história. Então, eu me comprometi em dar-lhe uma ajuda. Abri os livros, a começar pela 

história geral, fiz a linha do tempo e marquei sobre ela os principais marcos da história, a 

começar pelo fim da pré-história, passando pela Revolução Francesa até chegar aos 

nossos dias. 

Passamos por todos os períodos da história e para cada um deles eu ressaltei as 

características sociais, econômicas e políticas, até a queda do Muro de Berlim. Durante a 

exposição, eu pedi a ele que fizesse algumas anotações, mas ele somente anotou a linha 

do tempo e me disse que conhecia todos os conteúdos que eu havia explicado para ele, 

apenas não conseguia ver relação entre eles. Eu coloquei em ordem, durante quatro horas, 
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conteúdos que ele havia tentado aprender durante anos, o que foi suficiente para que ele 

conseguisse pensar em história como algo importante para ele e para todos os seres 

humanos. 

Cerca de dois anos depois, aconteceu algo bem parecido. Uma estudante filha de 

uma professora de história, da mesma escola particular em que o rapaz estudava, me 

procurou com o mesmo problema: não poderia ser reprovada em história, por estar 

cursando a terceira série do ensino médio. Ela estava no reforço de matemática e física. 

Então relatou a situação desesperadora e vergonhosa que estava vivendo. Vergonhosa 

porque muitas pessoas da família dela ou eram professores de história ou de geografia; 

ela havia sido aluna da mãe dela, na disciplina de história, durante alguns anos. 

Como durante boa parte das manhãs eu dava aulas em cursinhos ou ficava livre, 

reservei uma manhã para que pudesse dar uma ajuda à moça. Ela tinha o mesmo problema 

que o rapaz: ela não conseguia ver lógica em história. Infelizmente, essa é a realidade da 

educação brasileira: muitos estudantes não conseguem entender a lógica da vida nem da 

sociedade, porque não conseguem entender a lógica da história.  

Eu sou um professor de matemática, apaixonado por história, eu sou um apologista 

da disciplina de história. Eu imagino que nós somos seres históricos e nos movemos 

segundo o que conhecemos da história. Porque conhecendo história, podemos avaliar a 

situação atual e futura com base no que deu certo e no que deu errado.   

 

Os Professores Dentro da Bolha da Educação de Baixa Qualidade 

 

Muito frequentemente, ouvimos autoridades governamentais declararem que o 

trabalho de levar o estudante até a escola está sendo feito e que cabe aos professores 

ensinar. O que é verdade; mas também é verdade que muitos estudantes estão sendo 

ensinados, mas não conseguem ou evitam aprender. 

Um dos principais objetivos deste livro, é apontar os motivos pelos quais muitos 

estudantes que são ensinados não conseguem ou evitam aprender. Obviamente, eu não 

tenho a pretensão de apontar todos os motivos pelos quais os estudantes são ensinados, 

mas não conseguem ou evitam aprender. Ao longo de todo este livro, eu somente vou 

apontar três motivos pelos quais os estudantes são ensinados, mas não conseguem ou 

evitam aprender: a falta de conhecimento dos pré-requisitos, que são conteúdos de etapas 
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anteriores; a indisciplina na sala de aula e a falta de adoção da educação, como prioridade, 

pelas famílias de menor renda.  

A minha percepção, como professor de matemática, é que os pré-requisitos são 

deixados para trás, e com isso fica impossível prosseguir com o aprendizado, porque 

qualquer sequência didática que se queira fazer, em matemática, a partir do sétimo ano 

do ensino fundamental, fica difícil, porque os estudantes não têm à mão materiais 

didáticos com os conteúdos ensinados nos anos anteriores, a partir do sexto ano; eles, 

simplesmente, perdem o contato com o conteúdo das etapas anteriores. 

O sexto ano do ensino fundamental eu considero o marco zero para a contagem 

do tempo em que o professor é colocado dentro da bolha da educação de baixa qualidade. 

Eu chamo de bolha porque é uma estrutura que envolve o professor, e que, por mais que 

ele queira sair de dentro dela, ele não vai conseguir estourá-la e sair sozinho de lá. 

É claro que cada professor de cada disciplina tem sua bolha; umas são mais resistentes do 

que outras, mas a bolha que envolve o professor de matemática é muito resistente. Eu 

tenho certeza de que ensinar história ou geografia a partir de um marco zero até chegar a 

um ponto desejado não seja tão difícil. A maior dificuldade, normalmente, está por conta 

do desinteresse dos estudantes, o que às vezes se justifica, por falta de estratégia do 

professor, em mostrar a importância da história.      

Para que possamos avaliar o quão resistente está a bolha da educação de baixa 

qualidade em matemática, com o auxílio da tabela a seguir, faremos a análise dos 

desempenhos dos estudantes do quinto ano e do nono ano do ensino fundamental, e da 

terceira série do ensino médio, das disciplinas de matemática e língua portuguesa:   

TABELA 2 
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(Estudantes de escolas públicas com aprendizagem adequada - %) 
Fonte: Anuário Brasileiro da Educação Básica 2019 

 

Os estudantes pertencentes aos quatro grupos socioeconômicos de menor renda 

do quinto ano do ensino fundamental alcançaram uma média de 46,1% em língua 

portuguesa. Os estudantes pertencentes aos quatro grupos socioeconômicos de menor 

renda do nono ano do ensino fundamental alcançaram uma média de 28,0% em língua 

portuguesa. E os estudantes pertencentes aos quatro grupos socioeconômicos de menor 

renda da terceira série do ensino médio alcançaram uma média de 22,6% em língua 

portuguesa. Percebe-se que há uma queda, mas não tão brusca, e também que há 

aproveitamento significativo.   

Agora analisemos o desempenho dos estudantes pertencentes aos quatro grupos 

socioeconômicos de menor renda do quinto ano do ensino fundamental, eles alcançaram 

uma média de 34,91% em matemática. Os estudantes pertencentes aos quatro grupos 

socioeconômicos de menor renda do nono ano do ensino fundamental alcançaram uma 

média de 12,4% em matemática. E os estudantes pertencentes aos quatro grupos 
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socioeconômicos de menor renda da terceira série do ensino médio alcançaram uma 

média de 3,9% em matemática. 

Agora vejamos a queda no desempenho dos estudantes à medida em que avançam 

do quinto ano do ensino fundamental até chegarem à 3ª série do ensino médio. Do quinto 

ano do ensino fundamental ao nono ano do ensino fundamental, os estudantes tiveram 

uma queda no desempenho de 39,0% em língua portuguesa. E, do nono ano do ensino 

fundamental à terceira série do ensino médio, os estudantes tiveram uma queda no 

desempenho de 19,0% em língua portuguesa.    

Agora vejamos a situação dos estudantes do quinto ano do ensino fundamental ao 

nono ano do ensino fundamental, eles tiveram uma queda no desempenho de 64,0% em 

matemática. E, do nono ano do ensino fundamental à terceira série do ensino médio, os 

estudantes tiveram uma queda no desempenho de 69,0% em matemática. 

Consideremos agora a argumentação das autoridades governamentais que afirmam ter 

feito a sua parte, por terem levado o estudante até a escola, e que cabe ao professor 

ensinar. É preciso que se entenda que há uma imensa bolha dentro da qual há quase dois 

milhões de professores, a bolha da educação de baixa qualidade. A figura da bolha da 

educação de baixa qualidade é muito importante, porque todos os professores precisam 

sair dela, sob pena de continuarmos na situação de atraso em que nos encontramos, tanto 

econômico como social.  

A minha recomendação para que o MEC disponibilize todos os livros-textos da 

educação básica em um website, com todos os conteúdos explicados e os exercícios mais 

representativos resolvidos, por um professor, é uma das estratégias que visam a romper a 

bolha da educação de baixa qualidade que tantos prejuízos tem causado ao Brasil.   

Eu costumo observar meus colegas professores, em sala de aula, de todas as disciplinas, 

porque eu gosto muito de assistir a uma aula bonita e diferente da minha. A julgar pelas 

porções de aulas que vejo sendo ministradas pelos meus colegas, eu chego à conclusão 

de que se dependesse das aulas ministradas pelos professores, e não dos pré-requisitos, 

certamente, teríamos um desempenho bem superior nas avaliações a que nossos alunos 

são submetidos, e, com isso, a nossa educação não poderia ser reputada por tão ruim.  

 

Valorizando os Conteúdos e Combatendo o Conteudismo 
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Como professor de matemática, a minha preocupação com os conteúdos na 

educação é redobrada, devido ao protagonismo da disciplina, sob todos os aspectos, 

principalmente pelo fato de se fazerem avaliações de nossos estudantes de matemática, 

ciências e língua nacional, em nível internacional.   

Se considerarmos que a língua nacional é algo particular de cada país, somente 

ficam matemática e ciências, como algo a ser comparado número a número, o 

desempenho dos nossos estudantes com o desempenho dos estudantes do resto do mundo. 

Eu não quero particularizar o contexto em que a matemática seja útil apenas para 

que os nossos estudantes possam participar de uma prova e conseguir bons resultados. 

Em primeiro lugar, a matemática tem que ser aprendida pela importância que ela tem para 

o mundo do trabalho, pela importância que ela tem para o ensino de ciências e pela 

importância que ela tem como linguagem universal, quando se quer expressar quantidade 

ou medida. 

Uma realidade presente na educação básica é o fato de que ninguém consegue 

aprender física ou química sem uma base matemática razoável. Essa é a razão pela qual, 

tanto a física quanto a química somente são ensinadas, em termos numéricos, a partir da 

primeira série do ensino médio, embora alguns conceitos e algumas poucas relações 

numéricas sejam ensinados nos anos finais do ensino fundamental.  

A disponibilização do livro-texto em um website do MEC seria algo 

revolucionário, principalmente, por empoderar o professor para que ele possa ensinar, 

tendo em vista a preparação do estudante para o mundo do trabalho e para a prática social, 

considerando que os conteúdos do livro-texto sejam universalmente aceitos.      

Com todos os conteúdos da educação básica hospedados em um site do MEC, 

ficaria fácil a discussão, pela sociedade, em torno do que seria ou não relevante para a 

educação escolar, tendo em conta que ela se vincula ao mundo do trabalho e à prática 

social. Também cessariam as acusações que recaem sobre o professor brasileiro do ensino 

básico, em relação a ele ser desvinculado da realidade do mundo do trabalho.   

Em nossos dias, é muito comum o professor entrar na sala de aula sem que os 

estudantes saibam, exatamente, o que ele vai ensinar, por isto, com o livro-texto em um 

website do MEC, o estudante já sabe o que pode exigir do professor. E o problema da 

falta de conhecimento dos pré-requisitos? A falta de conhecimento dos pré-requisitos é 

muito grave, mas, se os estudantes tiverem todos os livros-textos à sua disposição, o 

problema poderá ser resolvido, porque se o professor, antes de começar o conteúdo 

correspondente à etapa atual, aplicar um teste com conteúdo desde o sexto ano do ensino 
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fundamental, ao corrigir o teste, ficará sabendo em que pontos precisará investir mais 

tempo. Eu vejo esse método como sendo ideal para o ensino de matemática e língua 

portuguesa, mas eu penso que seria bom que todas as outras disciplinas também fizessem 

sua sequência didática para se certificar de que nenhum conteúdo estaria sendo deixado 

para trás.    

O termo sequência didática parece algo novo, mas é apenas uma forma lógica de 

ensinar e de aprender, tendo em conta que somente se ensina ou se aprende integralmente 

o conteúdo se o conhecimento dos pré-requisitos for verificado com vistas a sanar 

possíveis falhas. O termo sequência didática também pode significar plano de aulas, 

plano de ensino ou sequência de ensino-aprendizagem, mas somente faremos menção ao 

termo sequência didática. 

Como professor de matemática, eu vejo um problema que pode atrasar a 

implementação do website com todos os livros didáticos. Enquanto as editoras não se 

adequam ao padrão de livro-texto volume único com conteúdo do sexto ao nono anos do 

ensino fundamental e volume único com conteúdo do sexto ano do ensino fundamental à 

terceira série do ensino médio, podem ser elaboradas duas apostilas neste formato para 

que os estudantes consultem no website ou recebam impressas, caso não tenham acesso 

à internet.   

Alguém pode argumentar que as apostilas irão ficar muito pesadas para download 

ou muito grandes para serem impressas. Mas isso não é verdade, porque o livro comercial 

contém muitas ilustrações desnecessárias, para se tornarem caros. Então, vejamos, se tais 

ilustrações fossem necessárias para o aprendizado, o homem não teria ido à lua há mais 

de meio século, porque, naquela época, os livros não continham ilustrações além daquelas 

minimamente necessárias.   

Com todos os livros-textos da educação básica em um website do MEC, com o 

combate à indisciplina em sala de aula e com políticas que visem a convencer as famílias 

de menor renda a adotarem a educação como prioridade, fica mais fácil compreender a 

diferença existente entre conteúdo e conteudismo: conteúdo é o conjunto de saberes, 

universalmente aceitos, atribuídos a uma etapa da educação, vinculados ao mundo do 

trabalho e à prática social. 

O conteudismo é uma forma abusiva de cobrar conteúdo que não foi ensinado, 

pelos mais diversos motivos, principalmente pela falta de conhecimento dos pré-

requisitos, por parte do estudante. O conteudismo não se deve a uma filosofia de educação 

exigente e voltada para os conteúdos universalmente aceitos, para cada etapa da educação, 
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e sim a tentativa de ensinar conteúdos novos, deixando para trás os pré-requisitos. 

Portanto, o conteudismo é, justamente, a tortura resultante da maneira como se tenta 

ensinar os conteúdos, sem a reposição dos pré-requisitos; o ensino dos pré-requisitos 

torna o conteúdo novo lógico e intuitivo. 

 

Por uma Educação Exigente e Vinculada ao Mundo do Trabalho 

 

Agora vejamos o que é uma educação exigente e voltada para os conteúdos 

universalmente aceitos. Não pode ser este monolítico impenetrável que é a educação 

básica brasileira, em que o estudante que fará o curso de tradução terá os mesmos livros-

textos de matemática, física e química aplicados aos estudantes que farão matemática, 

física ou engenharia.   

Com uma educação básica tão distante da realidade do mundo do trabalho, tanto 

o estudante que cursará tradução, quanto o estudante que cursará engenharia, sairão 

prejudicados. Com o livro-texto em um website do MEC, é possível que se tenha livros 

de matemática para o ensino médio, diferenciados, à escolha dos estudantes. E o mais 

importante é que se os dois livros estiverem disponíveis para todos os estudantes, nada 

impedirá que o estudante que fará tradução se aprofunde em matemática, tanto quanto 

deseje, o mesmo raciocínio se aplica às demais disciplinas.   

Com todos os livros-textos em um website do MEC, os estudantes poderão acessar 

diversos conteúdos, o que os ajudará a formar convicção sobre a sua vocação. Do mesmo 

modo, os estudantes que já concluíram o ensino médio, mas têm sérias deficiências de 

conhecimento quanto aos conteúdos, que não foram aprendidos adequadamente, podem 

acessar ao site e continuar estudando, podendo mesmo ter o direito de se vincular a uma 

escola pública que lhe dê suporte presencialmente e aplique avaliações, depende apenas 

de simples deliberação do MEC.  

Devido à comodidade do ensino à distância, eu considero que disponibilizar o 

livro-texto em um website do MEC seria uma forma de facilitar o ensino híbrido, em que 

o estudante apenas teria que fazer a matrícula e ser acompanhado presencialmente e 

avaliado pela escola.  

Uma escola exigente e voltada para os conteúdos ensina a seus alunos os 

conteúdos universalmente aceitos, que sejam consistentes com uma lógica social 



 

23 
 

coerente, em todos os contextos e em todo o mundo, ressalvadas as diferenças culturais 

de cada povo. 

Como exemplo de lógica social coerente, tomemos esta situação: se os estudantes 

não apreenderem conteúdos universalmente aceitos, não se tornarão treináveis pelas 

instituições empregadoras, porque é este o preceito da lei, ao afirmar que a educação 

escolar se vincula ao mundo do trabalho e à prática social. Portanto, ensinar os conteúdos 

universalmente aceitos e pactuados com o sistema escolar é dever de todo professor. 

A lei existe para dirimir todas as dúvidas a respeito da educação. Portanto, os 

professores não precisam ficar preocupados com o conteúdo que ensinam se eles ensinam 

o conteúdo da etapa em que o estudante está matriculado, observando a reposição dos 

pré-requisitos e se está vinculando o seu ensino ao mundo do trabalho e à prática social. 

Com todos os livros-textos em um website do MEC acessíveis a todos os brasileiros, é 

possível que muitos adultos se interessem por dar continuidade a seus estudos, 

semipresencialmente, ou à distância, desde que haja esforços do governo, no sentido de 

prover educação ao longo da vida a todos, em todos os níveis.  

A escola, através dos seus agentes, tem a obrigação de cumprir a lei que disciplina 

a educação, no contexto em que estiver inserida, por isso, ela não pode mudar seus 

objetivos, somente porque alguma coisa está dando errado. Os objetivos têm que ser 

mantidos, ainda que alguns professores ignorem que precisam cumprir seus contratos de 

trabalhos, ou ainda, porque alguns alunos pensam que têm o direito de ser indisciplinados 

e desrespeitar os colegas, os professores e a escola. 

O processo educativo não pode fugir ao padrão da prestação de serviços em que 

as entregas são avaliadas, melhoradas e auditadas. Se isso não acontecer, os serviços 

perdem a qualidade e os clientes passam a não mais se interessar por eles. É exatamente 

isso que vem acontecendo na escola pública de educação básica no Brasil, há décadas. 

Isso pode ser verificado porque grande parte dos estudantes estão evitando aprender. 

Mas como desejar aprender em uma escola em que muitos dos professores não 

conseguem ensinar os pré-requisitos porque não dispõem de livros-textos adequados? 

Uma escola em que boa parte dos estudantes não respeitam os professores, nem seus 

colegas, nem a escola? Ou ainda, a grande maioria evita aprender? A bolha da educação 

de baixa qualidade forma-se por meio deste ciclo vicioso.  

Ao considerar que os estudantes devem ajustem sua conduta em favor de uma 

educação exigente e voltada para os conteúdos universalmente aceitos, eu não estou 
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sugerindo que direitos os individuais deles sejam desrespeitados, mas que sejam 

exercidos dentro dos limites da lei.  

A avaliação escolar é uma prática universalmente aceita; tanto é assim, que 

estudantes de todo o mundo são avaliados com o objetivo de que seus países sejam 

avaliados da maneira mais rigorosa, completa e significativa possível, para seja traçado o 

perfil educacional de cada país.  

Um país com um péssimo desempenho na educação escolar não é considerado 

como boa opção para investimentos estrangeiros na economia, e até os investimentos 

nacionais, gerados internamente, vão para outros países, em busca de mão de obra 

qualificada capaz de alcançar melhor produtividade, melhor competitividade e, 

consequentemente, melhores lucros. 

Toda escola precisa passar por auditoria com vistas a produzir relatórios que 

mostrem de que modo o dinheiro público está sendo gasto pelos gestores. Eu não estou 

me referindo à auditoria financeira, mas uma auditoria operacional que verifique a 

conformidade do trabalho de gestores e professores, o comportamento dos estudantes e o 

engajamento das famílias. 

Não é o caso de se avaliar a escola somente pela nota dos estudantes; as que 

tiverem desempenho abaixo da média precisam ser ajudadas para que resolvam 

problemas que não estão conseguindo resolver sozinhas. Uma escola com desempenho 

acima da média deve ser apoiada para que melhore, mas a maior atenção deve se voltar 

para aquelas que estiverem abaixo da média. Obviamente que não pode ser uma média 

tomada, levando-se em conta as escolas públicas de um determinado estado, mas a média 

nacional, incluindo-se todas as escolas públicas e privadas.          

 

Capital Físico e Capital Humano 

 

O conceito de capital físico, de uma forma ampla, é qualquer ativo não humano, 

utilizado na produção ou na comercialização de bens e serviços. O capital físico é formado 

por terras, edificações, máquinas, instalações, armazéns, estoques, dinheiro, etc.  

O capital físico é algo palpável e sua produção e gestão vêm de milhares de anos 

de experiência humana. Há um conjunto de princípios econômicos universalmente aceitos 

relacionados à produção, acumulação e gestão de capital físico. A acumulação de capital 

físico está muito diretamente relacionada ao interesse próprio das pessoas que o adquirem 
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e o acumulam. Esse interesse próprio precisa ser vigiado de perto pelo Estado, para evitar 

as injustiças sociais.     

Em décadas recentes, a especialização de mão de obra na produção, acumulação 

e gestão do capital físico fez com que fosse posta em evidência uma forma de capital 

muito importante: o capital humano. De acordo com (KENTON, 2020), 

 

O capital humano é um ativo intangível ou qualidade não listado no balanço de uma 

empresa. Pode ser classificado como o valor econômico da experiência e habilidades 

de um trabalhador. Isso inclui ativos como educação, treinamento, inteligência, 

habilidades, saúde e outras coisas que os empregadores valorizam, como lealdade e 

pontualidade. O conceito de capital humano reconhece que nem todo trabalho é 

igual. Mas os empregadores podem melhorar a qualidade desse capital investindo 

em funcionários - a educação, a experiência e as habilidades dos funcionários têm 

valor econômico para os empregadores e para a economia como um todo. O capital 

humano é importante porque é percebido para aumentar a produtividade e, portanto, 

a rentabilidade. Assim, quanto mais uma empresa investe em seus colaboradores (ou 

seja, em sua formação e capacitação), mais produtiva e rentável ela poderia ser. 

 

O capital humano e o capital intelectual têm aproximadamente a mesma definição; 

a diferença está no fato de a empresa possuir direitos de propriedade intelectual que não 

estão necessariamente armazenados no cérebro de uma pessoa. Como estamos tratando 

do capital humano, e o autor da citação acima afirmou que o capital humano não entra no 

balanço patrimonial das empresas, isto é verdade, mas ele entra no valor de mercado da 

empresa. Por isso há empresas, e são as maiores e mais lucrativas, cujo valor de mercado 

se constitui, principalmente, de capital humano, numa proporção de 90% para o capital 

humano e 10% para o capital físico. 

Os governos precisam investir na educação da população para que ela se torne 

treinável, se empregue nas empresas, receba treinamento e se agregue como valor para as 

empresas e para a economia nacional. Quando o governo investe em vacinação e cuidados 

com a saúde dos jovens, dos adultos e dos trabalhadores é porque um trabalhador sadio 

tem uma boa produtividade na empresa onde trabalha, gera lucros e os lucros geram 

impostos que são arrecadados pelo governo.     

O autor da citação também faz menção a qualidades como lealdade e 

pontualidade. Lealdade, responsabilidade e pontualidade são práticas sociais a serem 

ensinadas nas escolas, com prioridade.    
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Um dos conceitos econômicos mais antigos e também um dos mais importantes é 

a vantagem competitiva. A vantagem competitiva tem sido posta em evidência nas 

últimas décadas, por via da medida da produtividade de cada país. Assim, um país com 

um sistema educacional ruim tem baixa produtividade. A baixa produtividade diz respeito 

ao baixo desempenho humano, mesmo na operação de máquinas, porque as máquinas 

empregadas na produção podem ser iguais em qualquer lugar do mundo, e normalmente 

são, mas precisam de operadores competentes.         

Vejamos o que acontece com a economia que não consegue gerar capital humano 

nas escolas: as empresas não conseguem treinar as pessoas formadas pela educação de 

baixa qualidade e por isso não as contratam. Como não contratam, não conseguem 

crescer. Se não conseguem crescer, também não pagam salários. Sem salários não há 

consumo e não há lucro nas empresas. Se não há lucro nas empresas, não há como o 

governo arrecadar impostos. Se não há impostos a arrecadar, não há como cuidar bem da 

saúde nem de qualquer outro serviço público.  

Perceba que, somente do ponto de visto econômico, um conjunto imenso de 

mazelas é desencadeado pela educação de baixa qualidade. Agora consideremos as 

mazelas que surgem, do ponto de vista social: desemprego, miséria, fome, doenças, 

violência, consumo de drogas, baixa expectativa de vida, só para citar algumas.    

Por que, então, o governo não resolve o problema da educação de baixa qualidade? 

Considerando que o governo brasileiro tem dinheiro para promover uma educação de 

qualidade e voltada para os conteúdos universalmente aceitos, a conclusão é de que ele 

não resolve porque não quer. Ele está pagando por um serviço que não é auditado, por 

isso não adianta tentar introduzir melhorias nem fazer avaliações.  

Afirmar que o governo não resolve o problema da educação de baixa qualidade 

porque não quer, parece uma ofensa? Afinal de contas, o governo está construindo 

escolas, contratando professores, levando os estudantes até a escola, fornecendo merenda, 

fazendo excelentes estudos sobre os níveis de renda para compreender as causas do baixo 

desempenho dos estudantes, realizando excelentes avaliações. Tudo isso é verdade, mas 

a culpa não pode ser atribuída aos professores, porque eles apenas cumprem seus 

contratos de trabalho. É preciso que o governo faça a gestão da escola como um todo, 

afinal de contas, a educação é um serviço prestado à comunidade e quem o contrata tem 

o direito a exigir boas entregas e auditar o processo produtivo.       

Eu percebo que governos de países em que a educação cumpre com o seu objetivo, 

que é o desenvolvimento econômico e social do país, garantem aos professores plena 
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liberdade para ensinarem como considerarem mais adequado, e que essa autonomia que 

é dada ao professor é a chave do sucesso na educação. O único ponto que os governos 

não aceitam negociar com os professores é que eles façam suas entregas em educação, 

exatamente como foi pactuado com o tomador de serviço. 

É indiscutível que haja espaço para subjetividades no trabalho de qualquer agente 

público. No caso do professor, ele tem plena liberdade para trabalhar, dentro dos limites 

do conteúdo programático do componente curricular, levando sempre em conta o preceito 

legal de que a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática 

social. E, dentro do contexto da etapa em que se encontra, o professor deve observar o 

cumprimento da sequência didática levando em conta a reposição dos pré-requisitos. Caso 

contrário, não haverá entrega aceitável, por parte do professor, o que se torna impossível, 

com livros-textos inadequados.   

Eu reconheço que muitos filósofos da educação consideram inadequado afirmar 

que uma pessoa se educa para se enriquecer a si mesma, enriquecer as empresas em que 

venha a trabalhar e enriquecer o Estado com capital humano. Talvez pela grande 

facilidade que temos em produzir alimentos, muitos brasileiros educados comem sem 

jamais refletir de onde veio tal alimento, de tão pouco que lhes custa. O alimento se torna 

barato para os educados porque muita ciência e muita tecnologia foram aplicadas à 

agricultura ao longo de milênios, em forma de capital humano.  

Por outro lado, temos que levar em conta que uma quantidade muito grande de 

brasileiros pessimamente educados, ao passar pela escola, não conseguiram acumular 

capital humano suficiente para enriquecer a si mesmos, nem para enriquecer as empresas 

que os contratassem, nem para enriquecer o Estado. Para essas pessoas a comida se torna 

muito cara, sendo que grande parte delas somente consegue comer com a ajuda do 

governo. Eu gostaria que cada agente envolvido na educação brasileira pudesse meditar 

sobre essa realidade que tanto nos envergonha.         

 

O Ensino de Práticas Sociais Universalmente Aceitas 

 

Práticas sociais são práticas cotidianas que são habitualmente realizadas pela 

sociedade. São práticas sociais: estudar, trabalhar, cozinhar, tomar banho, cuidar da 

saúde, votar, comprar, vender, ensinar, exercer uma profissão. Todas essas práticas são 
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partes do cotidiano das pessoas que formam a sociedade. Toda prática social precisa se 

revestir de um sentido ético, ou seja, ela precisa ser exercida sem prejuízo à sociedade. 

Eu insisto que o conteúdo seja universalmente aceito, e as práticas sociais também 

são conteúdos, por isso elas também precisam ser universalmente aceitas. A título de 

exemplo, vamos considerar que é inadequado um professor comentar com seus alunos, 

em sala de aula, que o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) é um incentivo à 

delinquência infanto-juvenil. Isto pode representar uma influência negativa sobre os 

alunos, que poderão passar a acreditar mais na força bruta do que na educação como 

forma de resolver os problemas da sociedade.       

O ECA não é o problema, o problema está no estado de injustiça em que se 

inserem as pessoas a quem ele visa a proteger; uma realidade que precisa ser mudada pela 

educação. Eu percebo que o professor brasileiro da educação básica precisa ser mais bem 

capacitado para lidar com o ensino de práticas sociais universalmente aceitas, para que 

ele possa contribuir com mudanças com vistas a transformar crianças, jovens e adultos 

marginalizados em capital humano do mais alto valor.   

Veja como determinadas formas de pensar, às vezes, conduzem à indução a 

práticas sociais não recomendáveis. Há algum tempo, eu passei em frente a uma escola 

pública de educação básica, em uma cidade do entorno de Brasília, e fui surpreendido 

com a seguinte frase, escrita ao lado do portão de entrada: “educando para liderar e não 

para obedecer”. Bem perto daquela escola, havia outra escola com a mesma frase; e logo 

a seguir outra. Pelo formato e pela localização da inscrição, dava para pensar que se 

tratasse de algo institucional, que não se tratava de pichação feitas por jovens rebeldes. 

Felizmente, logo pintaram as fachadas das escolas e cobriram as tais inscrições.  

A frase em si pode até parecer libertadora, mas não é, porque a verdadeira 

liberdade consiste em o indivíduo se inserir em uma sociedade em que todos estejam 

dispostos a cumprir com a parte que lhe toca de um enorme contrato social, e cumprir um 

contrato é obedecer. Portanto, a obediência é uma prática social que precisa ser ensinada 

na escola e não desencorajada.   

Como professor de matemática, eu reconheço que sou fortemente influenciado 

pelo vínculo que há entre a educação escolar e o mundo do trabalho. Por isso, tenho que 

considerar os conteúdos da disciplina como sendo o centro das minhas preocupações, não 

somente os conteúdos atuais, como também os seus pré-requisitos; mas isso não me 

desobriga de ensinar práticas sociais universalmente aceitas. 
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Os professores de todas as disciplinas precisam ensinar as práticas sociais 

universalmente aceitas. Uma das práticas sociais mais importantes a serem ensinadas pelo 

professor de matemática é que o estudante entenda que a conta que ele faz na sala de aula 

pode representar apenas uma nota para que ele seja aprovado, mas no mundo do trabalho 

a conta dele significa valores em dinheiro, que não podem estar errados, para evitar 

prejuízo por parte da empresa ou do cliente. Por isto, é importante que ele procure ter 

intimidade com a matemática, no seu dia a dia.      

Em todas as disciplinas, o ensino da prática social universalmente aceita é preceito 

da lei que disciplina a educação escolar. O ensino de práticas sociais universalmente 

aceitas inclui o esforçar-se para estudar e aprender. Todos os estudantes precisam se 

esforçar para estudar e para aprender porque todos nós nascemos analfabetos e, por isso, 

precisamos aprender para conhecer e conquistar o mundo à nossa volta. Também temos 

que nos esforçar para estudar e aprender porque todos precisamos comer, por isso 

devemos nos esforçar para que, por meio da educação, ganhemos o nosso sustento e o 

sustento das pessoas que dependem economicamente de nós.  

Mas há práticas sociais que muitas vezes os professores esperam que sejam 

ensinadas em casa, de tão pessoais que são. Por isso, o livro-texto precisa dar esse suporte 

ao professor. Mas um livro-texto de papel não pode ser atualizado com rapidez e 

frequência para contemplar práticas que surgem na sociedade, por isso, o livro-texto em 

um website do MEC pode ser atualizado com rapidez e com frequência, e ainda, seus 

conteúdos não sofrem as limitações do volume físico e do preço da produção.        

 

Por uma Educação de Jovens e Adultos com Propósito 

 

A inclusão educacional dos brasileiros pertencentes às famílias de menor renda 

precisa ser pensada como um problema econômico. Se considerarmos que a taxa de 

fecundidade das mulheres pertencentes às famílias de maior renda já se aproxima de 1,0, 

e que a taxa de fecundidade das mulheres pertencentes às famílias de menor renda se 

aproxima de 2,0. Então, em um futuro próximo, a economia brasileira precisará repor 

postos de trabalho e terá que recorrer aos jovens pertencentes às famílias de menor renda.  

Eu tenho mais de 30 anos de experiência com educação para ricos, para pobres e 

EJA. E, por ter trabalhado por cerca de uma década em cursos comunitários, preparatórios 

para o vestibular, eu transito por várias disciplinas e sei o quanto todas elas são 
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importantes e o quanto a matemática é presa pelos seus próprios pré-requisitos e o quanto 

as ciências são presas pela matemática. Por isso, a EJA precisa se voltar para o ensino de 

matemática com muita prioridade.  

Eu tenho uma sugestão a respeito dos jovens e adultos que passaram pela escola, 

cursaram o ensino fundamental ou médio, mas não aprenderam o suficiente para 

continuarem seus estudos ou para assumirem um emprego que exija nível fundamental 

ou médio. Esses jovens e adultos precisam ser incentivados a voltarem à escola. Supondo 

que se ponham os livros-textos em um website do MEC. 

Como incentivar? Se a economia do país precisa de mão de obra qualificada, para 

que um candidato a emprego se torne treinável, a ele precisa ser ensinado o conteúdo 

básico requerido pelo empregador. Para que esses jovens ou adultos voltem a estudar, 

seria interessante que o governo oferecesse um incentivo financeiro e disponibilizasse 

professores na rede pública de ensino para acompanhá-los, em um regime semipresencial.  

Deixando de lado a maneira como Leonel Brizola tratava a educação, o caso mais 

emblemático de incentivo à educação no Brasil, que eu tenha conhecimento, foi o 

programa Bolsa-Escola criado pelo então governador do Distrito Federal, Cristovam 

Buarque (1995 - 1998). Cristovam Buarque assegurou um salário-mínimo a cada família 

carente que tivesse todas as suas crianças entre 7 e 14 anos matriculadas na escola pública. 

Havia outros critérios, tais como renda familiar, frequência mínima às aulas de 90%, os 

adultos desempregados da família deveriam estar procurando emprego; era promessa de 

campanha eleitoral e ele cumpriu integralmente com a promessa. 

A EJA não pode ser considerada uma modalidade de educação em que se igualam 

seus estudantes por baixo, ou seja, considerando que há uma grande diversidade de 

estudantes, não podemos minimizar o conteúdo, considerando que alguns deles, por 

vários motivos, somente frequentam às aulas para melhor conhecerem as práticas sociais 

universalmente aceitas, são pessoas para quem as ciências exatas parecem inatingíveis.  

 O que eu sugiro para a EJA somente se aplica ao segundo e ao terceiro segmentos, 

supondo que o primeiro segmento seja um processo de alfabetização, cujos estudantes 

requerem uma maior interação com o professor, presencialmente.   

 

Repensando a Educação de Jovens e Adultos 
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A minha grande preocupação com a EJA começa no segundo segmento, porque o 

estudante do segundo e do terceiro segmentos já têm conhecimento suficiente para 

participar de um programa de educação à distância ou misto, vinculado a uma escola, mas 

a realidade da EJA é estarrecedora, conforme atesta o próprio MEC: 

   

A atual gestão identificou falhas nos programas, como uma taxa média de 

alfabetização de 50%, quando somente 7% dos alfabetizandos continuam na EJA. O 

MEC vem discutindo as dificuldades do atual modelo com vários segmentos da 

sociedade – incluindo educadores, gestores, sociedade civil –, no sentido de corrigir 

as falhas e aprimorar o programa. Ao mesmo tempo, tem discutido, de forma mais 

ampla, políticas de educação voltadas para a alfabetização, com o objetivo de 

promover um combate efetivo ao analfabetismo. 

BRASIL (2017) 

 

Considerando o texto acima, vejamos: o percentual de adultos que são 

alfabetizados e continuam estudando é muito pequeno; somente 7% dos alfabetizandos 

continuam na EJA. Esta é uma das razões pelas quais precisamos repensar a EJA.  

O que acontece com as empresas brasileiras quando a produtividade do trabalhador 

brasileiro cai? Certamente, saem do país e deixam aqui o desemprego e todas as mazelas 

sociais decorrentes dele. Mas não se pode culpar as empresas por isso, afinal de contas, 

elas concorrem em uma economia globalizada, em que a produtividade do trabalhador 

pode representar vida ou morte para elas. 

O que fazer com a empresa que sai do Brasil porque se ficar aqui perde seu 

patrimônio por deixar de ser competitiva? Impedi-la de sair? Se isso acontecer, ela vai 

perdendo valor até que feche as portas e seus donos se tornem pobres e desempregados. 

O que seria repensar a EJA? Imagine a seguinte cena: o professor de matemática 

do segundo segmento da EJA, que corresponde aos anos finais, do 6º ao 9º ano do ensino 

fundamental, recebe um livro de cada uma das quatro séries. Neles estão todos os 

conteúdos do ensino regular, só que sem explicação adequada e com bem poucos 

exercícios. É como se os estudantes da EJA tivessem uma supercapacidade de aprender, 

sem precisar de nenhuma argumentação lógica. Cansados, depois de um dia de trabalho 

pesado, em apenas um semestre, eles têm que aprender os conteúdos que os estudantes 

do ensino regular teriam que aprender em um ano. Por aí dá para ver que está faltando 

seriedade por parte dos gestores da EJA. 
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Eu sou um destes professores de matemática, e os livros que eu examino e rejeito 

são de editoras seríssimas, empresas que produziram os livros pelos quais eu estudei e 

também os meus filhos. Com relação ao que produzem para a EJA, elas apenas produzem 

o que é encomendado pelos gestores da educação: um material a ser dispensado pelo 

professor. Não que o professor seja arrogante, mas ele não é louco para pensar que pode 

conviver com pessoas sérias, como são os estudantes da EJA, e não lhes ensinar o que 

precisam aprender. 

O que os estudantes da EJA do segundo segmento precisam aprender é: as 

operações de adição, subtração, multiplicação e divisão de números inteiros e números 

decimais. Eles precisam aprender a resolver centenas de problemas do mundo do trabalho 

com esses conhecimentos. São as operações de compra e venda nos supermercados, 

padarias, drogarias, lojas de departamento, feiras, concessionárias de automóveis, 

oficinas mecânicas, lojas de materiais de construção e outros estabelecimentos. 

Para ensinar esses conteúdos aos estudantes da EJA, não precisamos inventar um 

universo novo. Eles conhecem muito bem o supermercado, a padaria, o açougue, a oficina 

mecânica, as lojas de departamento, as lojas de materiais de construção, as feiras ... Por 

isso, eles descobrem com alegria que as operações efetuadas em uma banca de feira são 

as mesmas efetuadas em uma loja de departamento ou em uma concessionária de 

automóveis. 

Uma vez aprendendo a resolver problemas do mundo do trabalho de baixa 

complexidade, envolvendo apenas números inteiros e decimais, eles se animam para 

aplicar os percentuais, as ideias de gráficos de quantidades no tempo, as noções muito 

elementares de probabilidades e estatística. Inicialmente, eles podem aprender apenas os 

casos usados nas reportagens dos jornais, da televisão e da internet e depois seus 

conhecimentos sobre o assunto podem ser ampliados para o mundo do trabalho. 

As ideias de frações ordinárias, para os estudantes da EJA, parecem muito 

abstratas, mas com a ajuda de exemplos usando-se partes de pizzas, de melancias, de 

barras de chocolate e o significado dos números decimais e de porcentagem, se torna 

possível ensinar frações para eles. As porcentagens são essenciais para que se calculem 

juros e descontos simples, que todos conhecem muito bem e valorizam. As equações de 

primeiro grau, as razões e as proporções são muito abstratas e devem ser tratadas 

aplicando-se uma centena ou mais de exercícios para a fixação, muito mais do que aos 

estudantes do ensino regular, porque os estudantes da EJA têm resistência em aprender 
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assuntos que não têm um emprego imediato, no mundo deles, por isso, o ideal é ensinar 

conteúdos que incluam quantidades, medidas e valores monetários. 

Quanto ao ensino de geometria, ele deve ser muito focado nos objetivos de 

matemática para a EJA: quantidades, medidas e valores monetários. Para que eles 

entendem e valorizem o que aprendem em geometria, devemos usar e abusar dos 

problemas existentes nas lojas de materiais de construção, nas locadoras de imóveis que 

precisam pintar seus imóveis para relocar, nas empresas de jardinagem e nas construtoras. 

São problemas que envolvem as dimensões comprimento, área e volume; tudo isso no 

contexto do mundo do trabalho.  

Qual a mágica empregada para manter os estudantes interessados nos conteúdos 

de matemática? Revisar, revisar, revisar... Como o livro-texto não atende a essa 

necessidade do estudante, a EJA parece não ter propósito. 

Que conteúdo os estudantes da EJA rejeitam? As fantasias mirabolantes impostas 

pelos gestores da educação, que nada mais são do que os conteúdos completos do ensino 

regular, resumido e sem exercícios. Você já imaginou o professor de matemática fazer 

uma parada para explicar noções de conjunto por duas semanas, fora do contexto dos 

problemas do mundo do trabalho, que ele conhece muito bem? 

Para tratar sobre conjuntos, com estudantes da EJA, eu sugiro que usemos a 

maravilhosa reta dos números reais e expliquemos a eles o que é origem, o que é número 

positivo, o que é número negativo, o que é número inteiro e o que é número fracionário. 

Eu costumo usar uma régua de madeira de quase um metro de comprimento para 

representar a reta dos números reais, que é conjunto universo do conjunto dos números 

naturais, do conjunto dos números inteiros, do conjunto dos números racionais e do 

conjunto dos números irracionais. Com uma régua para representar a reta dos números 

reais é possível posicioná-la como uma, duas ou três dimensões, para representar 

comprimento, área e volume.   

O que os estudantes da EJA do terceiro segmento precisam aprender é uma 

continuação dos conteúdos do segundo segmento, tendo em conta que todos os conteúdos 

do segundo segmento precisam ser revisados como pré-requisitos, caso contrário, nada 

aprenderão de significativo no terceiro segmento. Na primeira etapa do terceiro segmento, 

devem ser adicionadas as noções de plano cartesiano, gráficos e funções.   

A segunda e a terceira etapas do terceiro segmento da EJA devem ser muito 

focadas no mundo do trabalho. A matemática financeira do segundo segmento deve ser 

expandida para os juros e descontos compostos, as progressões aritméticas devem ser 
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associadas aos juros simples e as progressões geométricas devem ser associadas aos juros 

compostos, apenas o suficiente para que se interessem por todos os conteúdos ministrados 

no ensino regular e para que tenham certeza de que o que estão aprendendo se vincula ao 

mundo do trabalho, por isso, lhes interessa. 

Ainda no terceiro segmento, convém aprofundar nos cálculos de área e volume, 

tendo em vista os problemas aplicados ao mundo do trabalho. Esse conteúdo pode até 

parecer muito difícil para estudantes da EJA. É difícil porque matemática é difícil, mas é 

possível ensinar esses conteúdos com proveito desde que haja disposição de revisar, 

revisar, revisar... 

Tanto na escola regular, como na EJA, há estudantes com grandes dificuldades de 

aprender, mas não podemos tomar a dificuldade desses alunos como desculpas para não 

ensinar aos que podem e precisam aprender.  

Uma pergunta que os aluno da EJA me fazem com muita frequência é: esse 

conteúdo não se parece mais com o conteúdo de um curso técnico? A minha resposta é 

sempre a mesma: pode até parecer, mas feirantes e mestres de obras enfrentam estes 

problemas no dia a dia, e eu tenho o compromisso legal de vincular o que lhe ensino ao 

mundo do trabalho.  

O que significa dizer: a educação escolar vincula-se ao mundo do trabalho e à 

prática social? Não significa que todos os cursos devam ser técnicos, mas significa que a 

educação escolar deve preparar os seus estudantes para se tornarem treináveis para o 

mundo do trabalho.  

Infelizmente, os formuladores de políticas educacionais relacionadas à EJA agem 

como se os seus estudantes não precisassem dela. Esse é o grande problema da EJA; via 

de regra, quando conversamos com alguém que não conhece a realidade da sala de aula, 

ou conhece, mas está dentro da bolha da educação de baixa qualidade, ou ouvimos 

queixas contra os estudantes, ou ouvimos declarações vazias em torno da valorização do 

conhecimento que os estudantes da EJA trazem para a sala de aula. 

Eu considero vazias as declarações de pessoas que não sabem o que significa 

trazer conhecimento para a sala de aulas. Trazer conhecimentos para a sala de aulas 

significa conhecer supermercados, padarias, drogarias, feiras, lojas de materiais de 

construção, oficinas mecânicas, concessionárias de automóveis e outros estabelecimentos 

inseridos no mundo do trabalho e verdadeiros laboratórios de práticas sociais 

universalmente aceitas. 
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Eu até peço desculpas a meus colegas professores da EJA, que não de matemática 

e disciplinas que dela dependam, por pensar sobre a educação escolar de um modo tão 

focado nos preceitos da lei que a disciplina. Eu faço isso porque matemática é a linguagem 

que nos habilita a conversar com todo o planeta em termos de meios de produção e 

produtividade. Conceitos que não inventamos, mas pelos quais aceitamos ser cobrados 

porque, afinal de contas, estamos inseridos em um sistema econômico, cujo principal 

postulado enuncia que todos precisamos comer. 

Eu convido a meus colegas professores de outras disciplinas para que invistam 

seu tempo em dar propósito à EJA, conforme carta de compromisso com a modalidade, 

nos seguintes termos:  

“... Ratificam, também, a importância do fortalecimento de políticas públicas de 

estado para essa modalidade, tendo-se como ponto de partida a identificação da 

realidade e das necessidades educacionais de jovens, adultos e idosos, com especial 

atenção à diversidade etária, de gênero, étnica, racial, socioeconômica, espacial, 

cultural, dentre outras. Políticas de estado, sobretudo, no que diz respeito ao acesso 

à educação, à constituição de um sistema de atendimento que assegure o direito à 

educação básica e ao fortalecimento do conceito da Educação ao Longo da Vida....” 

BRASIL (2008) 

 

Como professor de matemática, o meu compromisso com a EJA está fortemente 

centrado neste trecho da carta compromisso: “sobretudo, no que diz respeito ao acesso à 

educação, à constituição de um sistema de atendimento que assegure o direito à educação 

básica e ao fortalecimento do conceito da Educação ao Longo da Vida....” 

Eu não tenho a intenção de sugerir qualquer coisa quanto à administração da EJA, 

porque não me parece ser esse o problema. O que eu sugiro é que todos cumpram a lei 

quanto à vinculação da educação escolar ao mundo do trabalho e à prática social.  

Quem tem experiência em sala de aula com a EJA sabe muito bem que as diretrizes 

que os professores recebem dos gestores da educação refletem um completo 

desconhecimento da modalidade.  

Precisamos de livros-textos com conteúdo universalmente aceito, dirigido a 

adultos, com a particularidade de que os estudantes da EJA no Brasil, não são, na sua 

maioria, pessoas idosas nem na sua maioria de meia idade. A grande maioria são jovens 

com mais de dezesseis anos e menos de trinta; são pessoas que precisam se tornar 
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treináveis para o mundo do trabalho, sob pena de jamais serem incluídos educacional ou 

socialmente.      

Com a educação tão destruída pelo efeito da bolha da educação de baixa 

qualidade, a educação ao longo da vida deve chegar cada vez mais cedo para milhões e 

milhões de brasileiros deixados para trás, que não teriam outro modo de ser beneficiados 

pela inclusão educacional que não pela forma supletiva da EJA. Que a palavra supletivo 

seja entendida nos termos do dicionário, que assim a define: diz-se do ensino destinado a 

completar a escolaridade de adultos no ensino básico ou secundário. 

Pensando na tarefa homérica de incluir educacionalmente tantos brasileiros, eu 

vejo um website do MEC como sendo tão importante, e que os conteúdos relacionados 

com a EJA e, consequentemente, com a Educação ao Longo da Vida, sejam especialmente 

relacionados ao mundo do trabalho e à prática social.  

 

O Amor à Educação Não é Tudo 

 

Alguém tem alguma dúvida de que os chacais amamentem suas crias? Os chacais 

amamentam suas crias, portanto, é justo pensar que os chacais amam suas crias. Esse 

princípio do amor à própria cria ajuda a explicar por que, em mais de cento e trinta anos 

de República, não conseguimos ainda consolidar a libertação dos escravos. Muito pelo 

contrário, ampliamos a escravidão estendendo-a aos pobres brancos, por não termos 

conseguido educar o nosso povo. Mas não se pode negar que a elite brasileira sempre 

amou a educação, a educação dos seus filhos.  

Como o que se pretende é contribuir para a solução do problema da educação, não 

é justo ficar colocando em evidência o desprezo das elites brasileiras pelos pobres. O 

certo é que tal desprezo nos levou a situações extremamente vergonhosas, em todos os 

indicadores sociais, tão somente porque esses indicadores dependem da educação dos 

pobres.  

O fracasso na educação escancara a nossa porta para que o resto do mundo veja o 

nosso desempenho vergonhoso em todos os indicadores sociais. A educação é posta em 

evidência no resto do mundo civilizado, como forma de medir desenvolvimento humano 

e justiça social, o que nunca foi preocupação de qualquer governante brasileiro, durante 

a República, em nível federal. 
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Quando o desempenho dos nossos estudantes é comparado com o desempenho 

dos estudantes do resto do mundo, fica muito difícil para qualquer um de nós, brasileiros, 

levantar a cabeça e olhar nos olhos dos nossos pares estrangeiros, de países onde a 

educação é levada a sério.  

Há quem justifique a posição em que nos encontramos no mundo, com relação à 

educação, afirmando que já avançamos muito na universalização da educação. Não se 

pode negar que avançamos, mas todos os países com quem somos comparados também 

têm metas de universalização da educação e certamente as vêm cumprindo. 

Quando eu me refiro ao amor à educação, esse é o elemento que primeiramente 

precisa ser universalizado, mas não é um amor à educação dos nossos filhos apenas, mas 

o exercício do amor ao próximo, através da educação. 

Precisamos amar o Brasil, amando o nosso povo. Eu reconheço que somente amar 

a educação não resolve o problema, porque a elite ama a educação dos seus filhos, o que 

não é crime, mas não há evidências de que ame a educação dos filhos dos pobres. 

Eu reconheço que não podemos exigir que alguém que paga seus impostos corretamente 

faça ou deixe de fazer qualquer coisa, a não ser em virtude de lei. Portanto, o apelo aqui 

é mesmo ao amor pelo Brasil, através da educação.  

Para evidenciar que as elites brasileiras têm um forte censo de adoção da educação 

escolar como prioridade, eu apresento o desempenho em matemática do Grupo 6, de mais 

alta renda, entre os estudantes da escola pública: neste grupo, os estudantes tiveram um 

excelente desempenho, com 63,6% dos estudantes concluindo o ensino médio tendo 

aprendido os conteúdos de matemática como deveriam. 

Ao mesmo tempo em que eu parabenizo as classes de maior renda, pelo amor à 

educação dos seus filhos, eu lamento que no quesito amor pelo Brasil, através da 

educação, a nossa elite não esteja tão bem-posicionada. Sem a menor intenção de avaliar 

a elite brasileira no quesito amor pelo Brasil, eu comprei um livro de Marketing Social 

de Nancy R. Lee e Philip Kotler, para procurar alguma dica sobre a adoção da educação 

como prioridade pelas famílias de menor renda e encontrei muitas dicas úteis, nesse 

sentido. Eu também encontrei uma pesquisa que mede o índice de solidariedade global, 

com as seguintes conclusões sobre a solidariedade da elite brasileira, realizada no ano de 

2018, de acordo com (Lee e Kotler, p. k. 7640)    

 

Em 2018, o Brasil teve o pior desempenho já registrado no World Giving Index, 

ranking global de solidariedade medido pela CAF (Charities Aid Foundation). O país 
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saiu da posição de número 75 e foi para o 122º lugar no ranking geral, entre 146 

países. 

... 

Quando se trata de doação em dinheiro, o cenário também é alarmante: o país doa 

apenas a proporção de 0,23% do PIB anualmente, ocupando o 112º lugar na lista da 

CAF. Somente 14% da população afirmou ter feito doação em espécie em 2018 (ante 

21% em 2016). O número é muito baixo, seja comparativamente a países com forte 

cultura de doação, como os Estados Unidos (61%), seja em relação a nações com 

PIB inferior ao do Brasil, como o Chile (33%) e a Indonésia (78%). 

 

Pelo que evidencia a pesquisa, sobre o índice de desempenho de cada país na 

solidariedade global, é preciso um marketing social muito forte para envolver as elites 

brasileiras com a causa da educação. E isso é possível desde que se ponha em evidência 

os malefícios da ignorância, como está sendo feito com os malefícios do tabagismo. No 

combate ao tabagismo o Brasil está muito bem-posicionado, em relação ao resto do 

mundo.  

Se, há bem pouco tempo, o maço de cigarros era desenhado para despertar interesse 

no possível consumidor, dadas as imagens que foram sendo associadas ao tabagismo, bem 

poucos brasileiros querem ver um maço de cigarros em sua frente, nem mesmo dentro da 

lata de lixo.   

Com todos os conteúdos em um website do MEC, os livros se tornam facilmente 

atualizáveis e a inclusão de mensagens apelativas para envolver a sociedade brasileira 

com a educação fica mais fácil. Mas isto não é tudo, porque boa parte dos estudantes 

brasileiros que concluíram o ensino médio em escolas públicas estão felizes por não 

precisarem mais voltar a uma escola. E, ainda, outra parte dos que ainda estão na escola 

não veem a hora de concluírem o ensino médio, para não terem que pisar nunca mais em 

uma escola. Por isso é preciso que a sociedade adote estes brasileiros para que eles se 

disponham a adotar a educação como prioridade em suas vidas.  

 

Nem à Direita nem à Esquerda; em Frente e para Cima 

 

Durante o governo Dilma Rousseff, em um certo ano, houve uma aguda crise 

cambial e as autoridades atribuíram tal crise ao fato de os professores brasileiros estarem 
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viajando muito para o exterior. Pelo que foi informado, na época, quase todos iam para 

os Estados Unidos ou para a Europa. Eu imagino que nem precisaria tantos professores 

viajarem para o exterior, por conta própria, alguns poderiam viajar ao exterior, em caráter 

oficial, para observar como se pratica uma educação que dá certo.   

Será que a nossa educação tem que ser tão diferente da educação norte-americana, 

russa, japonesa, britânica ...? O processo de observação de práticas que dão certo se chama 

benchmarking; essa prática é adotada na indústria, na logística, no comércio, nos serviços; 

por que não poderia ser adotada na educação? 

Será que os professores dos países onde a educação dá certo conseguem ensinar 

matemática e ciências a seus alunos, sem, primeiramente, ensinar os pré-requisitos? Há 

cerca de duas décadas, eu fiz um curso de tradução e percebi que um professor britânico 

adotou um método de ensino que me pareceu a forma mais natural de se ensinar. No 

primeiro dia de aulas, ele aplicou um longo questionário exaustivo para o escopo da 

disciplina, naquele semestre, e assim fez em todas as outras disciplinas que ele ministrava.  

De posse dos questionários respondidos, ele os corrigia e fazia um perfil de cada 

aluno, conforme seu desempenho; boa parte dos alunos se saía muito bem e boa parte 

nem tanto. Então, ele direcionava as aulas, de modo a abordar mais detidamente os itens 

em que os estudantes não se saíram bem. Mais tarde eu fiquei sabendo que aquela 

metodologia se chama sequência didática, e que surgiu na França.    

Agora, imaginemos que um professor britânico desejasse aplicar a metodologia 

de sequência didática aos estudantes da primeira série do ensino médio: ele faria um teste 

abordando os conteúdos desde o sexto ano do ensino fundamental até o último conteúdo 

da primeira série do ensino médio. Ao corrigir o teste, ele faria um perfil de cada aluno, 

quanto ao conhecimento do assunto e, certamente, a grande maioria saberia quase todos 

os pré-requisitos, alguns saberiam até boa parte da matéria nova e outros precisariam de 

reposição de pré-requisitos. Supondo que os alunos fossem disciplinados, o professor 

poderia conduzir aquela classe com a segurança de quem sabe o que precisa fazer. 

Agora, imaginemos, um professor de matemática em uma escola pública que não 

tem cuidado com os pré-requisitos. Ao aplicar o teste e corrigir o teste, ele iria perceber 

que teria que ensinar quase todo o conteúdo de cinco etapas. Ele não se sairia de todo mal, 

se seus alunos não tivessem o sagrado direito de ser indisciplinados.        

Para que se ensinem os pré-requisitos de matemática e ciências, a observação da 

sequência didática se torna obrigatória, mas os professores não terão êxito se os livros-

textos continuarem no formato seriado. Por isso, o livro dos anos finais do ensino 
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fundamental precisa ser em volume único com o conteúdo de quatro etapas e o livro do 

ensino médio também precisa ser em volume único, com conteúdo de sete etapas, 

conforme já foi exposto.   

Como já foi apontado, a indisciplina é um problema e a falta de adoção da 

educação como prioridade pelas famílias de menor renda é outro problema. Mas as 

autoridades governamentais estão levando os estudantes para a escola e cumprindo metas 

de universalização. Uma vez na escola, o professor precisa cobrar das autoridades 

governamentais a disciplina dos alunos em sala de aula, livro-texto adequado para que se 

faça a reposição dos pré-requisitos, carga horária adequada, para a disciplina de 

matemática, para que os pré-requisitos sejam repostos e contato com os pais para que eles 

também participem do processo de adoção da educação como prioridade, já que seus 

filhos estão tendo aulas de qualidade. 

Há quem considere que muitos professores militam contra o ensino de qualidade 

voltado para os conteúdos universalmente aceitos, por considerarem que tal abordagem 

para a educação é conteudismo. Afinal de contas, os professores têm que se voltar para 

os estudantes como pessoas e não para os conteúdos frios e torturantes. Eu não conheço 

nenhum professor com essa abordagem no Brasil, mas admito que ela exista a nível de 

filosofia da educação. Eu não sei se alguma escola no mundo coloca tal filosofia da 

educação em prática, creio que nenhuma. 

Eu penso que este tipo de filosofia da educação não afeta escolas brasileiras, o que 

afeta é a falta de cuidados com os pré-requisitos, a indisciplina na sala de aula e a falta de 

adoção da educação pelas famílias de menor renda, certamente pela falta de políticas 

governamentais que aproximem tais famílias da escola e da educação.  

Quanto ao espectro político, as pessoas são classificadas como sendo de direita se 

aceitam a desigualdade e de esquerda se lutam por igualdade. Até aí eu não vejo nenhum 

problema, se não levarmos tais conceitos para os extremos, porque a desigualdade social 

entre as pessoas ou famílias é muito óbvia e a igualdade social absoluta é impossível. Por 

isso precisamos pensar na educação como o mais importante meio de produção de 

riquezas, de saúde, de segurança e de felicidade, que nada tem a ver com ideologias de 

direita ou de esquerda. 

Os esbarrões entre colegas nas escolas, às vezes, acontecem acidentalmente. Se 

eu não conhecesse uma colega, professora de língua portuguesa, eu a teria classificado 

como alguém de direita. Ela era professora em uma escola particular, durante o dia, e à 

noite ela lecionava em uma escola pública. Certa vez ela lamentou que não pudesse dar 
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uma boa aula de produção de textos para os alunos da escola pública, porque eles não 

sabiam história, geografia, ciência nem atualidades. Ela esbarrava no problema do pré-

requisito, ela não tratava os estudantes com desprezo, apenas lamentava a situação. 

Em outra ocasião, em um grupo de trabalho da EJA, havíamos chegado à 

conclusão de que um de nós seria o professor conteudista. Então, um dos colegas se 

levantou, a ponto de explodir e disse: conteudista, não!...; ninguém merece ser chamado 

de conteudista. Aí, o colega que presidia o grupo de trabalho o acalmou, dizendo que ele 

não precisaria aceitar o encargo de professor conteudista. Contrafeito, o colega aceitou 

que não fosse o professor conteudista. Esse colega se declarava de esquerda, mas era 

absolutamente dedicado à educação de qualidade e não detestava conteúdos, o que ele 

lamentava era a tortura vivida pelos estudantes que não conseguiam aprender os 

conteúdos que lhes eram propostos por falta de pré-requisitos. 

Eu creio que o ódio ao conteudismo que muitos colegas têm nada tem a ver com 

posição política de direita ou de esquerda, apenas reflete o sofrimento dos estudantes por 

não conseguirem aprender os conteúdos devido à falta de pré-requisitos. Portanto, não há 

como negar que tentar ensinar conteúdo sem os pré-requisitos seja uma tortura. 

Então vejamos uma prova de que professores que atacam o conteudismo podem 

não ser contra os conteúdos. A maioria dos que podem, matriculam seus filhos em escolas 

particulares exigentes. Esses professores são contra a tortura que é tentar ensinar os 

conteúdos sem os pré-requisitos, que, infelizmente, é uma realidade, na maioria das 

escolas públicas.  

Neste ponto, eu quero declarar a minha posição política em relação a ser de direita 

ou de esquerda: eu sou educação, em frente e para cima. Por isso eu comparo a educação 

a um imenso avião estacionado em um hangar. Ele se enche de passageiros e, impotente, 

precisa ser rebocado por um trator e colocado em posição de se dirigir para a cabeceira 

da pista de decolagem. Muito vagaroso e desengonçado, ele acelera até se posicionar 

dentro da pista de decolagem. Então, ele acelera, em linha reta, e aumenta a velocidade 

até que decola para, em seguida, se tornar senhor dos ares.  

Eu adotei essa metáfora do avião para deixar claro o quanto a educação é séria, 

por isso ela não pode estar a serviço da direita nem da esquerda. Como o avião, a educação 

tem que sobreviver a todas as turbulências, sem que caia um só parafuso, porque pode ser 

que daquele pequeno parafuso dependa a vida de todos os passageiros.    

  



 

42 
 

 

A ADOÇÃO DA EDUCAÇÃO PELAS FAMÍLIAS DE MENOR 
RENDA 

E pela minha lei 
A gente era obrigado a ser feliz 

Chico Buarque 

 

O Homem Que Viu a Mão Invisível 

 

Em meados do século XVIII, Adam Smith (1723 - 1790) fez uma investigação 

sobre a causa da riqueza das nações, e o resultado da investigação ficou conhecido 

através da obra A Riqueza das Nações, escrita em 1776. Adam Smith foi um pensador 

iluminista, que, como economista, sistematizou as leis da economia, o que deu origem 

ao liberalismo econômico. 

O liberalismo econômico é uma doutrina que defende a livre iniciativa, a 

propriedade privada e a livre concorrência entre os agentes econômicos. Por essa 

doutrina, o estado não deve se envolver com a produção de bens e serviços, exceto 

naquelas atividades que não interessarem à iniciativa privada ou pela tipicidade, como 

a justiça e a segurança pública, que são consideradas funções tipicamente do Estado.   

Eu não vou discutir se o liberalismo econômico é uma doutrina boa ou má, mas, 

simplesmente, ressaltar a importância do interesse próprio como algo inerente à 

natureza humana. Por ser inerente à natureza humana, o interesse próprio não foi 

inventado por Adam Smith, nem por qualquer ser humano. O ser humano já nasce 

propenso a agir em nome do seu próprio interesse, de tal maneira, que a sociedade 

precisa de leis que imponham limites à ação do ser humano, agindo em nome do 

interesse próprio.   

Durante toda a Idade Média, foi alimentado um sentimento moral antagônico ao 

interesse próprio por ele estar muito associado ao capital e ao lucro decorrente da sua 

aplicação. De fato, o interesse próprio está associado ao capital e ao lucro. Esta 

associação entre o interesse próprio, o capital e ao lucro ficou conhecida como mão 

invisível do mercado e de acordo com Smith (2019, p. 67) é assim expresso: “Não é 

da benevolência do açougueiro, do cervejeiro ou do padeiro que esperamos nosso 

jantar, mas da consideração que eles têm pelo seu próprio interesse.” 
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Como não poderia deixar de ser, em nosso contexto falaremos de capital humano 

e do lucro decorrente da sua aplicação. O capital humano é o conjunto de saberes 

incorporados à habilidade de uma pessoa para realizar trabalho capaz de produzir valor 

econômico. Smith (2019, p. 198) viu algo que os nossos governantes ainda não viram: 

o desperdício econômico por falta interesse em promover a educação:  

 

Nunca se considerou necessária nenhuma aprendizagem para os trabalhos da 

agricultura, a grande ocupação dos que vivem no campo. E, no entanto, depois das 

belas-artes e das profissões liberais, não existe talvez nenhuma ocupação que exija 

uma variedade tão grande de conhecimento e de experiência. Os inúmeros volumes 

que se têm escrito sobre a matéria em todos os idiomas podem convencer-nos de que, 

entre as nações mais sábias e mais instruídas, a agricultura jamais foi considerada 

uma ocupação tão fácil de ser aprendida. 

 

A oportunidade de acumulação de capital humano capaz de produzir lucros ao seu 

detentor e benefícios à sociedade passa pelo crivo do interesse próprio. Agora, vejamos 

como, para alguém aceitar aprender, tal pessoa precisa se interessar pela educação.  

Parafraseando Adam Smith, com as palavras do jovem do interior de São Paulo, que 

verificou que na boa escola pública em que ele estudou os alunos evitavam aprender: 

“Não é com a oferta de boas escolas, com bons professores, boas bibliotecas e 

laboratórios e boa merenda que esperamos formar capital humano, mas da 

consideração que os estudantes têm pelo seu próprio interesse”. 

A julgar pelo que se enunciou no parágrafo anterior, parece que a única solução 

para a educação de baixa qualidade seria os estudantes, de uma hora para outra, 

começarem a aceitar aprender. Mas as coisas não funcionam dessa maneira, porque os 

estudantes somente podem aceitar aprender se os professores conseguirem ensinar, e 

aí está o problema: os professores não conseguem ensinar. 

Eles não conseguem ensinar, principalmente matemática, porque os estudantes 

não sabem os pré-requisitos de uma linguagem com a qual se expressa toda a ciência 

e a vida no dia a dia, em termos de quantidade e de medida. Por isso, os professores 

também não conseguirão ensinar ciências. Não aprendem as outras disciplinas porque 

já aprenderam a evitam aprender, ou seja, não veem nenhuma vantagem em uma 

educação visivelmente mutilada, pela falta de ensino dos pré-requisitos. 
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Eu não diria que todo o problema que nos leva à educação de baixa qualidade 

esteja no livro-texto, mas a solução passa por ele, como principal protagonista da 

solução. Considerando que o governo é empregador de excelentes professores, de 

todas as disciplinas, é possível colocar os livros-textos em um website do MEC, a custo 

praticamente nulo.   

Alguém pode não concordar com o meu argumento e trazer uma contraprova 

afirmando que os livros-textos utilizados na escola pública são os mesmos ou 

equivalentes aos usados nas escolas particulares de alto padrão. Mas não é isto que se 

discute, o que se discute é a disponibilidade de todos os livros textos para todos os 

estudantes de todo o Brasil, gratuitamente, sem necessidade de senha para o acesso. 

O problema de o estudante de menor renda não ter acesso ilimitado a material 

didático é bem antigo; então, voltemos no tempo, cerca de três décadas, quando não 

havia ainda a internet, uma realidade ainda presente em muitas famílias de menor 

renda, mas que pode ser resolvida com um pouco de investimento do Estado.   

Naquela época, os estudantes das escolas particulares de alto padrão poderiam se 

dar ao luxo de guardar todos os seus livros textos, ou pelo menos aqueles que 

considerassem que viriam a ser necessários para consultas futuras. Ainda havia a 

possiblidade de fazerem um reforço escolar, com aulas particulares, além de possuírem 

uma rica e atualizada biblioteca familiar onde poderiam ser encontradas as 

enciclopédias Britânica, Barsa ou Mirador, com todo o conhecimento de que teriam 

necessidade, ao alcance da mão. 

Eu reconheço que a disciplina de matemática, por ser uma linguagem universal 

com a qual se escreve a ciência e a vida do dia a dia, em termos numéricos, careça de 

providências muito urgentes quanto ao formato dos livros-textos. Eles devem abrigar 

os conteúdos dos anos finais do ensino fundamental em um único volume. Do mesmo 

modo também o livro do ensino médio, deve ser disponibilizado em volume único, 

com os conteúdos desde o sexto ano do ensino fundamental até a terceira série do 

ensino médio. 

Eu penso que algumas disciplinas possam estar adequadamente atendidas quanto 

ao formato dos livros-textos, mas eles precisam ir para um website do MEC, com os 

vídeos explicando o texto e resolvendo as questões mais relevantes tratadas no texto. 

Voltando à aplicação do interesse próprio do estudante para a formação de capital 

humano que dê lucro ao interessado, por que, então, uma escola bem equipada está 
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cheia de estudantes que evitam aprender, justamente, em um estado tão rico como São 

Paulo? 

Neste caso, por mais contraditório que possa parecer, entra o princípio econômico 

da racionalidade do agente econômico. O estudante e sua família têm toda a 

informação de que necessitam para concluir que a grande maioria das escolas públicas 

da educação básica que eles conhecem não tira ninguém da miséria. O fato de um ou 

outro estudante egresso da escola do bairro sobressair entre a multidão dos que 

fracassam não é suficiente para conquistar a confiança de tais agentes econômicos, no 

contexto da formação do capital humano.     

O que dizer, então, das escolas públicas de excelente qualidade, que usam o 

mesmo livro-texto recomendado pelo sistema de ensino? São estudantes que entram 

por meio de processo seletivo, eles já têm o hábito de estudar, e, acima de tudo, quase 

todos são oriundos de famílias que já adotaram a educação escolar como prioridade e 

não raro, pertencem a um dos dois estratos de maior renda da sociedade em que se 

insere a escola pública. 

Então, se todos os livros-textos do sistema de educação básica forem para um 

website do MEC, com respectivos vídeos explicativos e material adicional com 

apologia à adoção da educação como prioridade das famílias e a indisciplina em sala 

de aula for tratada como caso de polícia, a ser tratada pelos batalhões escolares, o 

problema da educação básica brasileira estará resolvido? Certamente não, os gestores 

e os professores precisam cumprir com seu contrato de trabalho, tendo em conta o 

cumprimento da lei de diretrizes e bases para a educação, tendo por certo que o 

professor somente conseguirá ensinar se repuser os conteúdos.    

Conseguir ensinar, eis a questão. Novamente devemos considerar que o estudante 

e sua família são agentes econômicos racionais, e na hora que conseguirem ver 

seriedade na escola a que se vinculam começarão a pensar no lucro que terão 

decorrente da sua luta pelo seu próprio interesse pela educação. Isso aconteceu em 

todos os países do mundo que entraram ou estão entrando para o seleto clube dos países 

desenvolvidos, por que não aconteceria com o Brasil? 

É preciso que se use o marketing social, voltado para a educação, de forma difusa 

por toda a sociedade e de forma mais concentrada em bairros contaminados pelo 

tráfico de drogas e outras formas de domínio da sociedade pelo crime organizado. 

Nesses casos, são necessárias ações orientadas pelo marketing social, além de outras 

ações integradas de governos para libertar a população, de tal maneira que ela aprenda 
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a pensar e agir em nome do seu próprio interesse, tendo em conta que a educação é 

atividade que melhor remunera o esforço dispendido pelo interessado.    

É muito comum se ouvirem conclusões imaturas sobre o sacrifício requerido pela 

educação de qualidade, como sendo o grande fator de desmotivação pela educação, 

por parte dos estudantes pertencentes às famílias de menor renda. Mas nenhuma tese 

nesse sentido se sustenta, porque não há nada mais sacrificado do que uma vida 

estropiada pela ignorância.     

O que o estudante e sua família, em condições normais, precisam saber é que 

enquanto mais uma pessoa estudar, mais capital humano ela estará incorporando à sua 

vida e mais lucro ela terá em decorrência de tal sacrifício: isso é a justa especulação 

no mercado de trabalho, formado por pessoas qualificadas, conforme Smith (2019, p. 

166), assim ele verificou durante a sua investigação:   

 

Uma pessoa formada ou treinada a custo de muito trabalho e tempo para qualquer 

ocupação que exija destreza e habilidade extraordinárias pode ser comparada a uma 

dessas máquinas dispendiosas. Espera-se que o trabalho que essa pessoa aprende a 

executar, além de garantir-lhe o salário normal de um trabalho comum, lhe permita 

recuperar toda a despesa de sua formação, no mínimo com os lucros normais de um 

capital do mesmo valor. 

 

Todos sabemos que as pessoas abastadas são assim consideradas porque possuem 

capital físico ou financeiro que lhes garante lucros em forma de rendas em 

empreendimentos, juros em aplicações financeiras ou aluguéis de imóveis. Para essas 

pessoas, agir em nome do seu próprio interesse é um estilo de vida, não raro 

condenável. 

As demais pessoas, que não possuem capital físico ou financeiro, somente podem 

contar com a educação para acumularem capital humano e se colocar no mercado de 

trabalho, regulado pela mão invisível do interesse próprio que estimula a concorrência 

e o desenvolvimento humano, mola propulsora do liberalismo econômico.    

Quando a educação não faz parte do interesse individual dos jovens, eles ficam 

ociosos, uma ociosidade que favorece a ação de facções criminosas que veem grande 

possibilidade de lucro explorando as pessoas a quem não foi ensinado o valor da 

educação.  
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Por isso, é tão lucrativo para o governo investir em esforços para levar os jovens 

a considerarem que a educação é a única solução para todos os problemas de ordem 

econômica e social para todos, em todo o mundo.  

Há mais de dois séculos, Adam Smith (2019, p. 23), em sua investigação, 

descobriu que a ociosidade dos jovens da sua época levava à violência e à 

marginalização, e apontou como solução a dedicação à educação:      

 

Consequentemente, nas regiões comerciais da Inglaterra, os trabalhadores estão em 

“uma condição desprezível, trabalhando durante meia semana, ganham o suficiente 

para manter-se, e, por falta de educação e formação, não têm com que ocupar-se no 

restante da semana, entregando-se a rixas e à devassidão. Assim sendo, não há erro 

em dizer que as pessoas que vestem o mundo todo estão elas mesmas vestidas de 

farrapos 

 

Se considerarmos a falta de engajamento de ricos, políticos e intelectuais 

brasileiros pela educação das pessoas de menor renda, é justo supor que eles assim se 

comportam agindo em nome do seu próprio interesse. Afinal de contas, o liberalismo 

econômico é movido pela concorrência e estas pessoas não aceitariam facilmente a 

concorrência dos pobres que se levantassem por meio da educação de qualidade e 

voltada para os conteúdos universalmente aceitos.  

Por isso, não podemos esperar que a educação das pessoas de menor renda seja 

empreendida pelos ricos, pelos políticos nem pelos intelectuais brasileiros e sim pelas 

instituições, dentro dos limites das suas atribuições.  

 

O Solavanco que Corrige a Principal Distorção do Liberalismo 
Econômico 

 

A principal distorção que ocorre no liberalismo econômico é a injustiça social 

provocada por falhas na concorrência que deveria ser perfeita. A falha na concorrência 

leva a monopólios, que são formas de controle do mercado por grupos que impedem a 

entrada de novos concorrentes. 

A principal vítima da concorrência imperfeita é sempre o pobre, que tem que pagar 

mais caro por um produto que é ofertado por bem poucos ou apenas um fornecedor. 
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Com a venda do produto a um preço superior ao que seria cobrado em regime de 

concorrência perfeita, quem perde é a sociedade e o monopolista ganha muito dinheiro. 

Com os monopólios, o desequilíbrio é total, porque as empresas que tentarem 

sobreviver concorrendo com os monopólios logo são tragadas e desaparecem, 

normalmente são vendidas aos monopolistas.   

A injustiça social aumenta muito porque os consumidores não conseguem adquirir 

tudo o que precisam para viver, aí vem o empobrecimento e a fome. Essa análise é 

muito fácil de ser feita porque as empresas monopolistas são gigantes que cresceram 

engolindo seus concorrentes. E quando os monopólios são praticados por classes 

sociais? Nesse caso, ninguém se lembra de que se trata de uma prática econômica 

nociva, do mesmo modo que o monopólio praticado por empresas.  

Consideremos agora que se as classes sociais representadas pelos ricos, pelos 

intelectuais e educados e pelos políticos tivessem o cuidado de alargar a concorrência 

no mercado de trabalho, todos ganhariam. Os ricos teriam mão de obra qualificada 

para seus empreendimentos a um preço equilibrado que lhes permitiria concorrer com 

o resto do mundo em condições vantajosas.  

Os intelectuais e educados se beneficiariam da valorização da atividade intelectual 

e do aumento da oferta de empregos, porque as empresas brasileiras não precisariam 

sair do país em busca de mão de obra qualificada a preço razoável, o que diminuiria 

enormemente o desemprego, a miséria e a violência. Os políticos gozariam de maior 

estabilidade em sua atividade e seriam mais produtivos à frente de uma população 

educada e satisfeita.       

Mas quando as elites se fecham para a educação das famílias de menor renda para 

evitar a concorrência, a injustiça social se agiganta. E o injustiçado, que é um agente 

econômico racional, começa a fazer contas para ver se vale a pena seguir lideranças 

políticas que ofereçam como alternativa para a miséria a tomada do poder pela força e 

a completa supressão da iniciativa privada, de tal forma que o estado seja o único 

empreendedor. 

Os líderes que pregam tal alternativa, da economia totalmente controlada pelo 

estado, sabem muito bem que, para governar, precisam contar com pessoas que tenham 

um forte sentimento de lutar pelo seu próprio interesse, principalmente por educação 

de qualidade, ancorada em conteúdos universalmente aceitos.  

É neste ponto que as revoluções socialistas podem ser consideradas solavancos 

para corrigir as distorções de mercado, um solavanco que pode durar muito tempo. Eu 
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considero um solavanco com base na experiência de muitos países que adotaram o 

regime econômico socialista, educaram seu povo, porque era interesse deles ser 

educados. E, justamente, considerando o próprio interesse, voltaram ao liberalismo 

econômico, algumas décadas mais tarde, e estão muito bem econômica e socialmente.      

Então, vejamos, como justificar o que foi afirmado. Em 1917, por conta das 

injustiças sociais, foi feita a revolução socialista russa, cujo progresso resultou na 

formação da União Soviética em 1922, que se tornou inspiração para quase todos os 

outros regimes socialistas e foi dissolvida em 1991. O fim do socialismo de inspiração 

soviética foi pacífico, justamente, porque um povo educado entendeu que, no 

liberalismo econômico, da concorrência perfeita, ainda que nem tanto, lutar pelo seu 

próprio interesse teria maiores probabilidades de êxito.   

A União Soviética foi composta por quinze repúblicas, sendo a mais importante a 

Rússia, porque foi lá que começaram as revoluções socialistas. Como o socialismo era 

uma experiência nova e parecia bem-sucedida, na União Soviética e nos demais países 

que a seguiram, muitos governantes, mundo afora, observavam o progresso do 

socialismo com muita simpatia.  

Praticamente todo o século XX foi marcado por hostilidades entre os defensores 

do regime socialista, representados pela União Soviética e pelos defensores da livre 

iniciativa, representados pelos Estados Unidos. A tese dos defensores do regime 

socialista era que, diante de tantas injustiças sociais, no regime capitalista, a 

implantação do socialismo seria um imperativo moral. Com essa convicção, os 

defensores do socialismo vislumbravam um capitalismo menos selvagem e alguns 

líderes políticos chegaram a implantar a socialdemocracia, que seria uma forma de 

capitalismo preocupado em combater as injustiças sociais.      

Líderes e simpatizantes do regime socialista não incluíram nos seus cálculos o peso 

do interesse próprio para o progresso humano. Também não conseguiram prever a 

magnitude dos danos que o desinteresse coletivo poderia causar. É esse desinteresse 

coletivo pela educação que eu vejo nas famílias de menor renda no Brasil. As famílias 

não têm interesse pela educação, porque, como seres históricos, não conhecem 

histórias de sucesso entre os estudantes que passam pela escola pública do seu bairro 

que sejam minimamente significativas.   

Voltemos à história universal. Ao assumir o poder na Rússia, os socialistas sabiam 

que o povo não poderia continuar no mesmo estado de miséria que lhes impeliu à revolta. 

Então, eles introduziram uma nova forma de educação que visava a capacitar as pessoas 
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para o trabalho. Isso que permitiu que houvesse, não somente na Rússia, mas também nas 

outras repúblicas socialistas, uma fase de crescimento econômico, como também este 

crescimento se sustentasse no futuro, conforme mostram Bittar e Ferreira Jr (2015, p. 7): 

 

Já no âmbito da plataforma educacional revolucionária, uma das principais 

demandas era a questão relacionada a educação e trabalho, ou seja, a nova concepção 

pedagógica exigia uma revisão estrutural dos conteúdos relacionados entre o 

trabalho e educação no âmbito da escola socialista. 

 

Não é certo que todos os países que ainda não resolveram o problema da educação 

precisem fazer uma revolução socialista para que sua população tenha o benefício da 

educação de qualidade voltada para os conteúdos universalmente aceitos. Isto é 

particularmente verdadeiro em nossos dias, se considerarmos que uma revolução 

socialista é apenas um solavanco na economia, para habilitar as pessoas a lutarem pelo 

seu próprio interesse, tal como aconteceu com a experiência iniciada na Rússia, em 1917, 

e que chegou ao fim, em 1991. Chegar ao fim significa retornar ao liberalismo econômico. 

O solavanco sofrido pelo liberalismo econômico russo foi tão forte que, as cabeças 

daquelas autoridades que não aceitaram educar o povo e conduzi-lo em busca de um 

destino melhor não se sustentaram sobre seus pescoços. A revolução russa teve início em 

1917 e de 1918 a 1921 o país mergulhou em uma guerra civil, devido a conflitos entre os 

revolucionários e as forças contrarrevolucionárias que se opunham à expropriação da 

propriedade privada. De acordo com Reis (2017, p. 3): “Contra estas forças e as tropas 

que conseguissem organizar era inevitável o enfrentamento armado. Foi a guerra civil 

entre brancos e vermelhos”    

Entre 1917 e 1991, uma fração significativa do mundo experimentou uma forma de 

economia planificada, que parecia se desenvolver sem a contribuição do interesse próprio, 

mas ele estava lá. As pessoas abriam mão da sua liberdade porque consideravam que a 

ignorância, a fome, a miséria e a violência poderiam ser superadas pela educação de 

qualidade voltadas para os conteúdos universalmente aceitos. Eu afirmo que esta foi a 

educação dada nos regimes socialistas, porque quando os países socialistas voltaram ao 

liberalismo econômico não lhes foi dada uma nova forma de educação para que eles 

pudessem conduzir suas economias nos moldes do liberalismo econômico.    

Uma educação de qualidade e voltada para os conteúdos universalmente aceitos foi 

responsável por um retorno ao liberalismo econômico de forma pacífica. Perceba que, em 
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1917, a Rússia contava com uma população cuja educação era de baixíssima qualidade. 

Contrariamente, em 1991, não somente a Rússia como também os demais países 

influenciados pela União Soviética, contavam com uma educação de excelente qualidade, 

totalmente compatível com a prática econômica com base no interesse próprio, assim, de 

acordo com Suny (2008, p. 17): 

 

No final da década de 1980, Gorbatchev e seus camaradas mais próximos estavam 

convencidos de que o império, que acreditam possuir muitas características coesivas 

de uma nação, precisava ser transformado, mas sua esperança sincera de que o fim 

do império não significaria o fim do Estado soviético era compartilhado por poucos 

daqueles que estavam em vias de fazer história.  

 

Com o fim da União Soviética, em 1991, as 15 repúblicas socialistas que a 

formavam seguiram em frente, em busca de soluções para seus problemas, certas de que, 

bem coordenado por um estado presente, nas suas funções essenciais, mormente, com 

uma educação laica e voltada para os conteúdos universalmente aceitos, o interesse 

próprio os faria prósperos e pacíficos.  

 

Colhendo Primeiro os Frutos Mais Fáceis de Serem Colhidos 

  

Certa vez, eu assisti a uma palestra com um professor norte-americano que ensina 

em universidades brasileiras há mais de três décadas. Ele falava sobre a educação no 

Brasil. O ponto da palestra dele que mais chamou a minha atenção foi quando ele afirmou 

que o que mais atrapalha a educação no Brasil é o conceito que grande parte dos 

intelectuais brasileiros têm sobre igualdade.    

Os argumentos do professor sobre os obstáculos impostos pelo conceito de 

igualdade, arraigado nas mentes de muitos intelectuais brasileiros, me levaram à 

conclusão de que, para esses intelectuais, ou todos têm que ser tratados de uma forma 

absolutamente igual, ou não se faz nada. Não fazer nada é sempre a saída mais fácil, 

quando não se pode fazer tudo, em um contexto em que a igualdade absoluta é o grande 

imperativo.  

Eu percebo que a escola brasileira se transformou em um local em que se deve 

tratar a diversidade da forma mais correta possível; eu estou de pleno acordo. A meu ver, 
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a principal forma de tratar a diversidade de forma adequada é dar boas aulas e fornecer 

materiais didáticos adequados às necessidades dos estudantes, considerando que eles 

somente podem contar com o livro didático como fonte de consulta. Obviamente, estamos 

tratando do assunto igualdade quanto à qualidade das aulas e da disponibilidade de 

materiais didáticos que lhes permita aprender.  

Então vejamos, se o livro de matemática dos anos finais do ensino fundamental 

trouxer conteúdo do sexto ao nono ano e se o livro de matemática do ensino médio trouxer 

conteúdo do sexto ano do ensino fundamental à terceira série do ensino médio, os 

estudantes não precisam ficar se deslocando para a biblioteca da escola em busca dos 

livros das séries anteriores, que também não é certo que encontrarão. Também é preciso 

considerar que para se deslocar para a escola os estudantes gastariam tempo e dinheiro 

com passagens, que, certamente, lhes faria falta ou nem mesmo teriam. 

Muito se fala em escola de tempo integral como forma de resolver os problemas 

da educação brasileira, o que seria ótimo, e resolveria o problema de os pais não terem 

onde deixar os filhos, mas somente resolveria esse problema. Com livros inadequados, 

ficaria muito difícil repor os pré-requisitos. Além do mais, o exemplo de livro didático 

que eu estou sugerindo é aplicado em um país em que as crianças ficam o dia inteiro na 

escola, e nem sempre levam o livro-texto para casa, porque não precisam, deixam dentro 

de um armário de uso pessoal. Mas, se a escola não for de tempo integral, o livro deverá 

ficar com o estudante, a menos que haja um website do MEC com todos os livros-textos 

e os alunos tenham acesso à internet. 

Esta abordagem a respeito do livro-texto de matemática, impresso, e, 

analogamente, ciências e língua portuguesa visa a corrigir as distorções de acesso à 

internet. Distorção que deve ser corrigida, mas que a falta de acesso à internet não seja 

motivo para que se deixe de buscar os estudantes que apresentem condições de disciplina 

e adoção da educação como prioridade. Os estudantes que apresentem boas condições de 

disciplina, se eles e suas famílias já estiverem convencidas das vantagens da educação, 

devem ser buscadas primeiramente, ou sejam, a escola deve criar condições para que eles 

estudem em um ambiente com o mínimo de indisciplina. São esses os frutos mais fáceis 

de serem colhidos que devem ser colhidos primeiro.  

Eu considero o desprezo que as autoridades educacionais brasileiras têm pelos 

pré-requisitos ainda seja o principal problema. É ele que leva muitos estudantes, 

matriculados em excelentes escolas, com excelentes professores, com excelentes 

laboratórios, com merenda farta, transporte escolar adequado, a evitarem aprender. E 
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estes são os principais frutos que podem ser colhidos com bem pouco dispêndio de 

dinheiro e de tempo, por isto, são frutos que podem começar a ser colhidos o mais rápido 

possível.    

 

Colhendo os Frutos Mais Difíceis de Serem Colhidos 

 

Considerando que o problema mais difícil de se resolver na escola seja a 

indisciplina, resolver o problema da indisciplina não pode ser comparado a colher fruto, 

qualquer que seja a quantidade de espinhos que o cerque. Resolver o problema da 

indisciplina na escola é comparável a tirar leite de onça. Isso porque quem quer que 

pretenda tirar leite de onça deve se precaver contra agressões. No caso da educação, 

agressões provocadas pela força bruta de quem não aceita facilmente ser liberto.     

Os estudantes que apresentarem níveis inaceitáveis de indisciplina devem ser 

colocados em observação. Eles e seus familiares devem ser alvo de um marketing social 

intenso. Aquele mesmo marketing social que levou o Brasil a uma condição privilegiada 

no combate ao tabagismo. Não apenas um marketing social na mídia, que também deve 

existir, de forma difusa, em toda a sociedade, mas um marketing social no bairro, na rua 

e na casa do estudante.      

Eu entendo que disciplina e censo de adoção da educação como prioridade vêm 

juntos. É verdade que haja muitos estudantes que são disciplinados, mas nem eles nem 

suas famílias têm censo de adoção da educação e vão à escola porque, se não forem, o 

governo corta a bolsa-escola. Para tais estudantes, tanto faz serem aprovados ou não; eu 

creio que quando eles dispuserem de um material didático decente e receberem aulas de 

incentivo à educação, irão se interessar pela educação e querer aprender mais e mais.  

Alguém pode até considerar que a indisciplina é um problema contornável pelo 

próprio professor, mas quase sempre isso não é verdade, porque a indisciplina é mortal 

para todos os agentes envolvidos com a educação. O professor é um ser humano que tem 

direito a ser respeitado. Desrespeitado, ele adoece; doente, ele entra para as estatísticas 

dos funcionários públicos que não querem trabalhar. Ele é afastado por motivo de doenças 

que parecem impossíveis de existir, por isso, ele precisa ser substituído, e perde o Estado. 

O estudante indisciplinado é indisciplinado em qualquer contexto, muitas vezes é treinado 

para isso e se envolve muito facilmente em brigas que podem levá-lo à prisão ou ao 
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cemitério. Nesse caso perde o Brasil, porque nenhum país pode se desenvolver se seus 

jovens são mortos pela violência decorrente de falhas no sistema educacional.   

Às vezes, eu leio esta frase atribuída a Pitágoras: “educai as crianças de hoje para 

não ter que punir os adultos de amanhã”. Quando eu vejo esta frase, quase sempre a 

associo aos batalhões escolares da polícia militar. Mas parece que a educação básica 

brasileira não tem levado essa receita pitagórica muito a sério. Essa frase atribuída a 

Pitágoras me traz à mente a noção de contrato social. Para Rousseau (2018, p. k - posição 

do kindle. 648): “É preciso obrigar alguns a conformar suas vontades com sua razão; é 

preciso ensinar a outros a conhecer o que querem”. Portanto, a indisciplina não pode ser 

deixada a cargo do professor. 

Para que se possa ter noção do quanto a indisciplina machuca o professor, eu vou 

contar um caso que aconteceu a uma colega. Ela morava em um bairro nobre de Brasília 

e queria muito ser professora da rede púbica, para dar sua contribuição à sociedade. Ao 

ser admitida como professora da rede pública do Distrito Federal, ela foi lotada em um 

bairro habitado por famílias de baixa renda. No bairro, a miséria, a violência e o crime 

marcam forte presença. A professora me contou que, em uma aula de duas horas, ela não 

conseguia dar nem dez minutos de aula, porque passava quase todo o tempo separando 

crianças que se atracavam em brigas.  

Como ela estava comigo no turno da noite, eu a perguntei por que ela estava dando 

aulas em um expediente noturno, se o trabalho diurno era tão estafante. Ela me respondeu, 

aos prantos, que estava dando aulas à noite para que pudesse se sentir não somente uma 

professora minimamente realizada, mas, para sentir-se gente, porque na outra escola ela 

não trabalhava como professora, nem se sentia gente, já que não podia dar aulas, dado 

que os estudantes passavam o tempo todo brigando. Ela descreveu a escola em que 

trabalhava à noite como o céu, se comparada com o inferno em que trabalhava durante o 

dia. Bem, a escola a que ela se referia com sendo o céu, eu a conheço bem e não é um 

exemplo de escola em que os alunos do turno da noite sejam tão disciplinados.            

Eu considero que a indisciplina na escola pública seja um dos três problemas que 

mais contribuem para a baixa qualidade da educação básica brasileira. Os outros dois são 

a falta de conhecimento dos pré-requisitos, por parte dos alunos, e a falta de adoção da 

educação pelas famílias de menor renda. Eu também considero que a indisciplina na 

escola deve ser tratada pela polícia especializada, tendo a polícia o direito de intervir na 

vida escolar dos estudantes do modo que for adequado, para evitar que o estudante e seu 

familiares não levem a escola e, em última análise, o Estado, a sério.   
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Muito frequentemente, ouço críticas ao (ECA), os críticos afirmam que, pelo 

estatuto, os adolescentes somente têm direitos e nenhuma obrigação. Agora, imagine este 

estatuto aplicado em um país socialmente justo. Eu creio que ele seria adequado para uma 

sociedade justa. O problema não está no ECA, o problema está na forma como as crianças 

de muitas famílias de menor renda são tratadas pelo Estado. Muitas dessas famílias 

moram em bairros dominados pelo mundo do crime. Nesses espaços há uma espécie de 

escravidão imposta por grupos de indivíduos que exercem um poder ilimitado sobre a 

comunidade. 

O Estado precisa retomar tais territórios e libertar não somente as vítimas como 

também os algozes. Tais algozes também são escravos, porque eles ignoram as leis a que 

estão submetidos. Quando eles colocarem seus pés no território em que impera a lei, eles 

perdem tudo o que têm, porque tudo o que adquiriram foi de forma ilícita. A brutalidade 

que impera nos territórios dominados por facções criminosas sempre me faz lembrar 

Rousseau, em O Contrato Social; nessa obra, além de tratar de outros assuntos, ele faz 

uma excelente reflexão sobre a liberdade das pessoas enquanto membros de uma 

sociedade organizada e sobre as vantagens de todos serem alcançados pela lei. 

Rousseau (2018, p. k 373) considera que em uma sociedade em que impera a lei, 

os infratores somente perdem: “o que o homem perde pelo contrato social é sua liberdade 

natural e um direito ilimitado a tudo que o tenta e que pode alcançar. O que ganha é a 

liberdade civil e a propriedade de tudo aquilo que possui”. Eu sei que as pessoas que são 

forçadas ou aliciadas a participar do mundo do crime, quase sempre, não têm alternativa 

porque o Estado é ausente, ou seja, aquele território não é posse do Estado, e para que 

passe a ser, é preciso que o Estado o retome. 

Quando o Estado retoma um território dominado pelo mundo do crime, ele liberta 

a comunidade oprimida e também os opressores, isso soa estranho? Mas é verdade, 

quando o criminoso é apanhado, ele perde seus bens, recebe uma punição, e ganha o 

direito de viver retamente, após o cumprimento da sentença de punição. As vítimas dos 

criminosos, que foram forçadas ou aliciadas a participarem do mundo do crime, precisam 

aprender a se submeter ao Estado para que ganhem sua liberdade.    

Agora imaginemos uma criança que nasceu e esteja crescendo em um território 

dominado pelo crime e que conheça muitas pessoas da comunidade que trabalham para 

os criminosos. É muito comum, muito cedo, crianças serem doutrinadas a pensarem que 

o crime é bom e que o Estado é cruel. Em um ponto, eles quase sempre estão certos: o 
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Estado está sendo realmente cruel para com eles. Sobre a condição de Estado inoperante, 

Rousseau (2018, p. k. 359) ensina: 

 

A fim de que esse pacto social não seja, pois, um formulário inútil, contém 

tacitamente esta obrigação, a única que pode dar força às outras: quem se recusar a 

obedecer à vontade geral a isso será obrigado por todo o corpo, o que apenas significa 

que será forçado a ser livre. 

 

Uma vez livre, a comunidade precisa aprender a viver como gente livre, mas para 

isso é que a escola existe. Se considerarmos que o batalhão escolar da polícia também 

seja parte da escola e não apenas a polícia na escola, sempre que for chamada. Há mais 

de dois séculos, a corte portuguesa se instalou no Rio de Janeiro. A instalação foi um 

trabalho feito às pressas, que desse à cidade as feições de capital de um império. Na época, 

o intendente geral de polícia, Paulo Fernandes Viana, apresentou a seguinte sugestão ao 

príncipe regente, de acordo com Schultz (2007, p. 7): 

 

Se o príncipe regente desse uma “educação” para aqueles que tinham seguido a 

estrada da “perdição” devido à sua “pobreza, e falta de meios”, sugeriu Viana, ele 

iria se beneficiar de “vasallos de todas as cores”. Mais especificamente, o intendente 

recomendava que a Coroa intensificasse esforços para assegurar que as classes 

inferiores livres se dedicassem a certas atividades produtivas. “Rapazes pobres”, 

incluindo “mulatos, mestiços e pretos”, eram presos e trazidos para a intendência 

“para serem empregados nas Fabricas onde serão por ora vestidos, e sustentados e 

para diante irão vencendo conforme o seo merecimento”. 

 

Eu não sei se essa sugestão foi acatada pelo príncipe regente; a sugestão era oferecer 

educação, vestimentas, sustento e oportunidade de vencerem na vida de acordo com seus 

méritos.  

Eu suponho que o príncipe regente não tenha acatado a sugestão do intendente geral 

de polícia, porque mais de dois séculos já se passaram e a mesma cidade do Rio de Janeiro 

apresenta os mesmos problemas. Há jovens sem educação trabalhando para o mundo do 

crime, há crianças fora da escola ou somente a frequentando pela comida, e há crianças 

adotando como atividade recreativa “matar PM” e ensaiar o uso de armas de verdade com 

armas de brinquedo. 
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Eu penso que seria hora de o governo considerar a sugestão de Viana para livrar 

muitos jovens do mundo do crime. Há muito trabalho a ser feito e muito conteúdo a ser 

aprendido por muitos dos nossos jovens que foram tragados ou estão em vias de serem 

tragados pelo mundo do crime.          

É possível que o governo brasileiro considere que o resgate das nossas crianças, dos 

nossos jovens e dos nossos adultos seja uma operação muito dispendiosa, do ponto de 

vista econômico, mas, de acordo com Neto (2009, p. 35):       

 

O que chamamos de Desenvolvimento Econômico é apenas o codinome da relação 

PIB/Força de Trabalho ou PIB/População, que mede a “produtividade” do trabalho. 

Desenvolvimento é maior produtividade com o maior nível de emprego possível. O 

mais trágico desperdício de uma sociedade é não prover emprego decente para sua 

força de trabalho. 

 

Eu tenho convicção de que a atividade mais proveitosa que uma nação possa 

realizar é a educação do seu povo. Então vejamos, a situação dos Estados Unidos, o país 

que segue o liberalismo econômico de forma mais ortodoxa, a participação da escola 

pública na educação básica é de quase 90%. Por que não deixar a educação escolar básica 

a cargo da iniciativa privada? Para que não se façam contas que visem a apurar lucros ou 

prejuízos a curto prazo, porque a educação de qualidade e voltada para os conteúdos 

universalmente aceita somente dá lucro a médio prazo, um lucro dividido com toda a 

sociedade.  

 

Eu Quero a Minha Tia 

 

Recentemente, eu assisti a um vídeo que mostrava uma aula para crianças da 

primeira infância, na Suíça. Cerca de dez lindas crianças e uma professora passeavam por 

um bosque entre árvores centenárias; as crianças tinham liberdade para tocar o que 

quisessem, desde que assistidas pela professora. 

Aí eu comecei a meditar sobre o futuro educacional daquelas crianças. Me veio a 

mente a ideia de que certamente, todas concluiriam o curso superior e fariam carreira 

profissional de acordo com a inclinação das suas vocações.  



 

58 
 

Não demorou muito tempo, eu passei em frente à sede de uma empresa estatal de 

Brasília que cuida do meio ambiente e procura disseminar práticas sociais corretas quanto 

ao uso dos recursos naturais. Dentro do pátio daquela empresa, eu observei uma cena 

muito parecida com a cena descrita acima, com as crianças da Suíça.  

Naquele dia, havia alguns ônibus escolares no estacionamento da empresa e 

pequenos grupos de crianças passeando por entre árvores jovens e bem cuidadas. Eu 

observei um grupo de crianças muito pequenas e muito lindas. Elas tinham o mesmo 

comportamento das crianças suíças; elas passeavam em companhia de uma professora; 

elas também tinham liberdade para tocar o que quisessem, desde que assistidas pela 

professora. Como se tratava de crianças da rede pública de ensino brasileira, eu comecei 

a pensar que ainda seria possível criar meios para que a educação brasileira permitisse 

que todas aquelas crianças concluíssem o ensino superior, respeitando suas vocações.  

Os anos iniciais do nosso ensino fundamental vai do primeiro ao quinto ano. Na 

primeira etapa, os professores são polivalentes e trabalham em uma mesma disciplina 

conteúdos de várias áreas do conhecimento. Já na segunda, o professor é especialista e 

deve aprofundar o que foi introduzido na etapa anterior. 

Agora, meditando sobre o destino das crianças da educação pública brasileira, no 

que concerne à matemática, elas somente terão aprendizado significativo até o quinto ano 

do ensino fundamental. Aquela etapa em que os professores são polivalentes e trabalham 

em uma mesma disciplina conteúdos de várias áreas do conhecimento, conforme já se 

evidenciou quando foi tratado do péssimo desempenho dos estudantes de matemática da 

segunda etapa do ensino fundamental e de todo o ensino médio. 

Mais uma vez, eu alerto que não estou escrevendo um memorial, mas me permita 

refletir um pouco sobre aquela etapa em que os professores ficam muito próximos dos 

alunos. Naquela etapa, eu vivi experiências que imprimiram na minha alma a convicção 

que eu tenho de que a educação é o melhor remédio contra a pobreza e contra tudo de 

ruim que está associado a ela. 

Com base em experiências vividas naquela etapa da educação, eu passei a 

considerar que nenhum sacrifício pela educação é suficientemente grande; e, do mesmo 

modo, passei a considerar que a educação é suficientemente grande para valer qualquer 

sacrifício.  

Eu nasci em uma pequena cidade no interior do Piauí, de uma família de 

agricultores, praticantes da agricultura de subsistência, em uma família muito numerosa, 

onde todos teriam que trabalhar na roça, baseada na coivara, desde muito cedo. Quando 
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eu cheguei à idade escolar, minha família morava em um local distante cerca de três 

quilômetros da sede da pequena cidade, onde havia sido construído um grupo escolar, não 

fazia muito tempo.  

A minha vida e a vida dos meus familiares era da roça para casa e quase ninguém 

nos conhecia na cidade. Algumas pessoas conhecidas matriculavam seus filhos na escola, 

mas eram criticadas sob a alegação de que a criança que ia para escola afinava a mão e 

não queria mais trabalhar na roça.  

Meus pais não tiveram medo de que seus filhos afinassem as mãos e nos 

matricularam na escola. Eu fui matriculado no segundo ano do ensino fundamental. O 

quinto ano era o ano de admissão ao ginásio. Era uma espécie de preparatório para o 

vestibular, que os estudantes que quisessem continuar estudando teriam que fazer. Era o 

modo de o estudante se preparar para disputar as vagas oferecidas nos cursos ginasiais, 

com chance de ser aprovado. O curso ginasial correspondia aos anos finais do ensino 

fundamental.   

Quando eu entrei para a escola, somente sabia ler e muito mal escrever, não sabia 

fazer contas porque a minha mãe não sabia fazer contas e, por isso, não havia me 

ensinado. Mas depois eu aprendi na escola e a ensinei e ela continuou sua trajetória de 

aprendizado. Ela se tornou professora do Mobral, e do que dele resultou, por alguns anos.  

O problema da falta de pré-requisito me atingiu em cheio, e a gozação dos meus 

colegas pela minha falta de conhecimento dos pré-requisitos era forte, mas era tudo 

brincadeira. Também forte era o apelo para que a professora me retornasse para o primeiro 

ano, mas, devido a pesos crescentes nas notas das provas bimestrais, eu consegui ser 

aprovado, passando para o terceiro ano com uma das melhores notas. 

No ano seguinte, veio uma professora da capital para a escola, ela era muito 

exigente e ficou com o terceiro ano. No meio do ano, ela me promoveu para o quarto ano. 

Ser promovido dessa forma era um feito estarrecedor, aí começaram os reconhecimentos. 

A minha família morava em uma pequena povoação composta por apenas cinco 

casas, se é que se pode chamar isto de povoação, e depois que eu fui promovido do 

terceiro para o quarto ano, o reconhecimento foi tanto que quando um dos meus parentes 

passava pelas ruas da cidade, as pessoas diziam: esta é a mãe do Afonso, ou este é o pai 

do Afonso, ou ainda, este é o avô do Afonso.  

Eu me enchia de orgulho, porque antes quase ninguém nos conhecia, e a partir de 

então passamos a ser conhecidos na cidade. Eu sabia que com a educação recebida 

naquela cidade eu não poderia ir muito longe, mas ela me abriria novos horizontes.  
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Agora consideremos o que eu encontrei como grande dificuldade nos meus 

primeiros dias de educação escolar, e que é a minha principal preocupação expressa neste 

livro: o ensino dos pré-requisitos aos estudantes é o meu principal objetivo com este livro.  

Eu considero que a injustiça contra o pobre é praticada no Brasil, desde o seu 

descobrimento. Ela sempre foi praticada pelas elites brasileiras, quer econômicas, quer 

intelectuais. Eu vejo que a principal forma de injustiça social praticada no Brasil tem sido 

privar os pobres da educação que sempre foi dada aos ricos, isso é um crime contra a 

humanidade. É um crime com requinte de crueldade, praticado pelas elites, que chegam 

a considerar que os brancos pobres estão em muito melhor condição educacional do que 

os negros pobres, quando, na verdade, ambos são vítimas da bolha da educação de baixa 

qualidade e precisam de iguais oportunidades educacionais. 

Eu considero que o reconhecimento a estudantes esforçados seja o principal 

alimento fornecido pela professora ou professor primário aos seus pequenos, eles 

praticam o reconhecimento porque sabem que as crianças gostam e respondem muito bem 

a elogios sinceros.   

 

Reconhecimento é Coisa Séria  

 

Agora, consideremos a situação dos estudantes que são entregues pelas 

professoras e professores primários aos especialistas, a partir do sexto ano do ensino 

fundamental. Eles ainda não têm problemas com os pré-requisitos, a prova disso é que, 

até no quinto ano do ensino fundamental, eles se saem muito bem nos testes de 

matemática.  

Com a idade em que o estudante pobre chega ao sexto ano do ensino fundamental, 

ele já tem noção do que seja ser pobre. Normalmente, ele já vive no inferno em que as 

elites os colocaram. Para conquistar esse estudante, o governo precisa investir pesado em 

estratégia para a adoção da educação escolar como prioridade das famílias de menor 

renda, mostrando sua importância no combate à pobreza e na esperança de dias melhores. 

Como o governo não pratica o marketing da adoção da educação pelas famílias de menor 

renda, nem o professor tem a obrigação de fazê-lo, já que isto não consta no livro didático, 

como conteúdo obrigatório, a esperança de dias melhores é destruída pela educação de 

baixa qualidade que a maioria das escolas públicas oferecem. 
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Eu tenho certeza de que qualquer professor, em pleno gozo das suas faculdades 

mentais, pratica o merecido reconhecimento aos seus alunos, até por uma questão de 

sobrevivência, se ele não fizer isso, ele mata a turma e também a si mesmo. 

Agora, permita-me testemunhar como a falta de reconhecimento é dolorida: 

quando eu concluí o quarto ano do ensino fundamental, havia cessado a obrigatoriedade 

de o estudante cursar o quinto ano, que era a preparação para a admissão ao ginásio. 

Então, com apenas dois anos de educação escolar, eu fui concorrer a uma vaga em uma 

escola muito disputada, em uma cidade vizinha, distante cerca de cinquenta quilômetros.  

Naquela época, eu não conhecia nenhuma outra cidade, além da minha 

cidadezinha. Para fazer a prova de admissão ao ginásio, havia afluído gente de quase todo 

o estado do Piauí, para disputar uma das cinquenta vagas oferecidas, para o primeiro ano 

do curso ginasial, equivalente aos anos finais do ensino fundamental. Para fazer aquela 

prova, haviam ido, da minha cidade, cerca de 30 estudantes que haviam concluído o curso 

de admissão ao ginásio ou o quarto ano, juntamente comigo, naquele ano.  

Enquanto esperava para entrar na escola e fazer a primeira prova eliminatória, eu 

me sentia perdido naquele mar de gente, quase todos os meus concorrentes homens, 

tinham barba no queixo e eu era o menorzinho. Quando a chamada da primeira 

eliminatória foi feita, eu fui o único da minha cidade a ser chamado, eu demorei a acreditar 

em tal feito.  

Aí, veio uma semana de provas escritas e orais; o resultado saiu no sábado da 

mesma semana, às oito horas da manhã. Então, ao chegar à escola, eu encontrei uma 

multidão, comparável com a que estava lá no primeiro dia, antes da primeira eliminatória. 

Entre risos e prantos, as famílias comemoravam ou lamentavam. Cerca de uma hora 

depois da publicação dos resultados, eu pude me aproximar da lista dos classificados. Eu 

comecei a ler a lista de baixo para cima e ficar desanimado, mas foi por pouco tempo, o 

meu nome estava lá em cima, não no topo, mas entre os primeiros. 

Então, eu olhei para os lados e vi aquelas famílias comemorando, porque os que 

não tinham o que comemorar já tinham ido embora. Eu estava só e não pude comemorar. 

Voltei para a minha cidadezinha e para meu povoado. O reconhecimento me fez muita 

falta. Eu não estou falando isso por mim, porque eu e todos os meus irmãos realizamos 

os nossos sonhos por via da educação, inclusive a minha mãe levou seus sonhos às alturas, 

por meio dos seus feitos na educação.  

Eu faço essas considerações porque percebo que em muitas famílias brasileiras de 

menor renda o sucesso na educação de muitos estudantes daquelas famílias ainda é algo 
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novo, e passa despercebido. Eu considero que a escola seja a única fonte de 

reconhecimento para grande parte desses estudantes pertencentes às famílias de menor 

renda. 

Eu conheço alguns brasileiros, membros de uma família numerosa, que habitam 

entre a Alemanha, a Áustria e a Suíça. Certa feita, uma dessas pessoas me disse que na 

região em que mora, não sei em qual destes países, os parentes lembram a data do 

aniversário das crianças e adolescentes, mas a comemoração é feita na data do aniversário 

do dia em que a criança foi para a escola, pela primeira vez, eu gostei da ideia, fica a 

sugestão. 

Eu levo muito a sério essa questão do reconhecimento, tão a sério, que considero 

que os professores deveriam ser preparados para tal. Infelizmente, muitos gestores da alta 

cúpula da educação preferem considerar que os professores não estão preparados para 

fazer reconhecimento, lamento que não raro, acertam. É preciso fazer reconhecimento 

que funcione; é preciso saber fazer reconhecimento em particular e em público; é preciso 

saber fazer reconhecimento individual e coletivo; é preciso fazer com que o 

reconhecimento funcione a favor do estudante e não contra ele, ou contra seus colegas. 

     

O Marketing Social Aplicado à Educação Escolar 

 

É notável que haja muita gente que detesta marketing; e não é sem razão: muitas 

pessoas veem o marketing como uma forma de as empresas as convencerem a comprarem 

o que elas não precisam, porque tais empresas precisam vender seus produtos. Há tanta 

confusão causada pela má impressão que muitas empresas passam à sociedade, que eu 

vou definir uma organização orientada ao marketing, para que fique claro que marketing 

não é propaganda enganosa.  

Uma organização orientada ao marketing tem todos os seus processos 

direcionados à satisfação do cliente. Também não é a satisfação do cliente a qualquer 

custo, porque o verdadeiro marketing se apoia na ética e sempre adota práticas sociais 

universalmente aceitas. Se uma organização orientada ao marketing visa à satisfação do 

cliente, então, marketing tem muito de gente. Essa é a principal verdade sobre marketing, 

principalmente o marketing social: o marketing social tem muito de gente.  

Todos nós sabemos que as escolas não são fábricas de tijolos. Elas são 

organizações prestadoras de serviços educacionais; logo, as escolas têm muito de gente. 
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Não que as fábricas de tijolos não precisem ter muito de gente, mas as fábricas de tijolos 

fabricam tijolos e as escolas prepara pessoas para que elas possam seguir suas trajetórias 

de vida, livres, no sentido de que a lei diz o que é liberdade. 

Uma organização orientada ao marketing planeja todos os seus processos tendo 

em vista fazer entregas honestas, para que possam satisfazer o cliente. Eu não diria que o 

sistema educacional brasileiro deva ser, acima de tudo, orientado ao marketing, mas ele 

precisa usar técnicas de marketing universalmente aceitas para persuadir a maioria dos 

estudantes e famílias brasileiros a adotarem a educação escolar como prioridade em suas 

vidas. Quando eu falo em marketing aplicado à educação escolar, eu estou me referindo 

ao marketing social, que é uma forma de marketing que também é conhecida como 

marketing do bem, isso porque ele visa a persuadir as pessoas a adotarem práticas, 

pautadas na ética, desejáveis em uma determinada comunidade.  

A adoção do marketing social pelo sistema educacional brasileiro não afasta a 

ideia de que a educação escolar se insere no contexto da economia. A educação escolar é 

um processo de prestação de serviço pelo Estado, que se destina a fornecer mão de obra 

qualificada às organizações, para que a economia nacional se desenvolva. E o conceito 

de organização inclui todas as unidades de produção, comercialização e prestação de 

serviços, públicas ou privadas. 

A educação básica se destina a preparar os seus estudantes para que eles se tornem 

treináveis, para atividades compatíveis com o seu grau de instrução no mundo do trabalho 

e que sejam capazes de reconhecer e aplicar em suas vidas práticas sociais éticas 

universalmente aceitas.        

O meu objetivo não é fazer uma tese sobre marketing social, mas recomendar às 

autoridades brasileiras, envolvidas com a educação, práticas orientadas pelo marketing 

social que levem as famílias brasileiras de menor renda a adotarem a educação escolar 

como prioridade em suas vidas. Essa modalidade de marketing também é chamada de 

marketing de adoção, porque ela visa a persuadir seu público-alvo a adotar práticas 

desejáveis, que beneficiem a sociedade.  

Se considerarmos o avanço do Brasil no combate ao tabagismo, nas últimas 

décadas, iremos perceber que implementar uma educação de qualidade e voltada para os 

conteúdos universalmente aceitos, também é possível, desde que alcancemos as famílias 

que ainda não adotaram a educação como prioridade para suas vidas. Recentemente, eu 

fiz uma viagem pelo interior do Piauí e tive a oportunidade de viajar em um ônibus bem 

antigo. Em cada apoio de braço do ônibus havia um cinzeiro, ou seja, cada passageiro 
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tinha direito ao um cinzeiro. Felizmente, ninguém os usava mais, eram peças de museu. 

Eu espero que a educação de baixa qualidade, em pouco tempo, também fique para trás, 

e que o livro-texto inadequado, quando puder ser encontrado, seja visto apenas como peça 

de museu.   

É lucrativo combater o tabagismo? Quando se fala no esforço do Brasil no 

combate ao tabagismo, vêm os números de mortes provocadas pelo vício. Como o 

tabagismo não mata sem antes causar doenças de difícil tratamento e muito dispendiosas 

para o sistema de saúde, conclui-se que, até mesmo por razões econômicas, é vantajoso 

combater o tabagismo.     

É lucrativo combater a ignorância? Para encontrar a resposta, compare a Coreia 

do Sul da década de 1960 com a Coreia do Sul dos nossos dias. Não foi só a Coreia do 

Sul que ficou rica, tendo como principal ponto de apoio a educação de qualidade. 

Podemos considerar que o Japão foi o primeiro país asiático a causar a avalanche do 

progresso econômico, tendo como principal ponto de apoio a educação; depois vieram os 

Tigres Asiáticos e agora a China.       

Será que o direito à educação de qualidade voltada para os conteúdos 

universalmente aceitos e vinculada ao mundo do trabalho e à prática social não está tão 

claro? Se for o caso, é possível que muitas autoridades governamentais encontrem 

justificativa para não atacar os problemas que fazem da nossa educação uma das piores 

do mundo.   

Alguém já pensou o quanto os pobres sofrem com uma educação que não lhes 

abre portas para um futuro melhor? Então considere a condição das pessoas que vivem 

em comunidades cujas residências são construídas com pedaços de rejeitos de materiais 

de construção, que não oferecem nenhuma segurança para seus moradores, justamente, 

nos locais mais violentos. Não adianta doar um lote ou mesmo uma casa, se a pessoa não 

confiar na educação, ela vende o lote ou a casa e volta a morar em condições 

extremamente precárias. 

Somente o acompanhamento da família feito por um sistema único de educação 

básica será capaz de fixar a pessoa em local decente ou acompanhá-la, caso ela precise se 

deslocar. Assim, o estudante não seria da rede municipal, nem da rede estadual nem da 

rede federal, ele seria do sistema único de educação básica. Ele estaria em um cadastro 

nacional e poderia ser atendido em qualquer escola, onde quer que chegasse; a escola 

estaria autorizada a tratar da educação do estudante e o encaminhar à assistência social 

em caso de vulnerabilidade social.  
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A situação do pobre sem educação e sem esperança é tão degradante, que quando 

eu vejo a condição de penúria em que essas pessoas vivem, eu me lembro, primeiramente, 

da lei. É que, às vezes, não há leis específicas que ofereçam proteção em determinados 

casos. Aí me vem à mente a defesa de Luís Carlos Prestes e Harry Berger, feita pelo 

advogado Sobral Pinto. Responsabilizados por liderar a Intentona Comunista, em 1935, 

os dois foram presos pelo regime de Vargas e colocados em condições subumanas. Em 

busca de um fundamento legal em que pudesse se apoiar, para fazer a defesa dos direitos 

a condições dignas para seus clientes, Sobral Pinto recorreu ao Decreto de Proteção e 

Defesa dos Animais, e isso virou história.  

Não adianta o poder público se aproximar dos pobres por outros meios sem incluir 

a educação para toda a família, afinal de contas, a adoção da educação é uma forma de 

educação por excelência; única maneira capaz de incutir nas mentes dos pobres a ideia de 

que eles têm o direito de serem tratados como gente.   
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APRENDENDO A APRENDER EM SITUAÇÃO CRÍTICA  

Encontrar uma forma de associação que defenda e  
proteja com toda força comum a pessoa e os bens de  

cada associado, e pela qual cada um, unindo-se  
a todos, não obedeça, entretanto, senão a si mesmo 

 e permaneça tão livre como antes. Esse é o problema  
fundamental, ao qual o contrato social dá a solução 

Rousseau 
 

Nos dois capítulos anteriores eu dirijo um apelo aos brasileiros, principalmente 

aos envolvidos com a educação pública, para que eles considerem parar para pensar como 

seria o nosso país com uma educação exigente e voltada para os conteúdos universalmente 

aceitos. Não uma educação exigente sendo empurrada garganta abaixo, nos estudantes, 

em que todos precisam ter um mesmo desempenho, independentemente das inclinações 

vocacionais de cada estudante. 

O que se propõe aqui é uma educação possível; a bem da verdade, a melhor 

possível. Para isso, eu apresento sugestões que não são fruto de uma vivência no exterior, 

onde a educação dá certo, mas da experiência de quem está acostumado a se educar e a 

educar em condições muito adversas, com bons resultados. Como não poderia deixar de 

ser, eu trago argumentos históricos que vão muito além da minha experiencia pessoal.    

Neste capítulo, eu me dirijo aos indivíduos que têm consciência de que são vítimas 

da bolha da educação de baixa qualidade. São jovens e adultos, estudantes da escola 

pública, que estão se aproximando do ensino médio ou da sua conclusão e que têm certeza 

de que não dominam os conteúdos que deveriam dominar. São jovens e adultos que estão 

fora da escola, seja porque a abandonaram, seja porque já concluíram o ensino médio. 

São brasileiros que estão cursando ou já cursaram uma faculdade, presencialmente ou à 

distância, mas têm consciência de que muita coisa ficou para trás.  

O conteúdo deste capítulo é dirigido a pessoas que procuram fazer da parte que 

lhes toca deste país uma organização aprendiz, adotando a educação como principal 

compromisso ao longo da vida. São pessoas que têm consciência de que vivemos em uma 

sociedade em que muitas pessoas não conseguem lembrar o número do telefone de uma 

única pessoa, e muito frequentemente, não conseguem lembrar o número do próprio 

telefone.  

Isso acontece porque a velocidade com que os dados fluem na sociedade da 

informação nos passa a falsa impressão de que tudo o que lemos, ouvimos ou vemos se 

transforma em informação. Mas isso não acontece, e pouca coisa se transforma em 
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informação, porque estamos imersos em um mar revolto, cujas ondas nos sacodem, de tal 

maneira que, para reter conteúdos na memória temos, primeiramente, que parar. 

É isso mesmo, temos que parar, o que não significa parar e ficar parado, é parar e 

organizar as informações que precisamos aprender. Temos que parar para ler, ouvir ou 

ver o texto, temos que parar para anotar os pontos relevante do texto. Temos que arrazoar 

com o texto até o ponto em que encontremos um contexto para ele. Encontrado o contexto, 

seguimos em busca da lógica dele, não necessariamente uma lógica que depreenda de 

uma norma, mas que brote de dentro para fora, por meio do arrazoar intuitivo.              

 

Como se Livrar dos Efeitos da Bolha da Educação de Baixa Qualidade 

 

Quando se verifica que apenas 3,9% dos estudantes brasileiros, pertencentes aos 

quatro grupos socioeconômicos de mais baixa renda, que concluem o ensino médio 

aprenderam matemática como deveriam ter aprendido, não estamos afirmando que 96,1% 

dos estudantes deste mesmo nível de renda, que concluem o ensino médio não sabem 

absolutamente nada de matemática. Significa dizer que 96,1% destes estudantes 

brasileiros, nesta faixa de renda, que concluem o ensino médio, têm deficiência em 

matemática, às vezes, muito grave. 

Caro estudante, eu não estou querendo passar a mão na sua cabeça e dizer que 

você está preparado para enfrentar o mundo do trabalho, ou mesmo que você tenha sido 

educado para se tornar treinável para o mundo do trabalho. O governo, na verdade, pagou 

a conta para que você fosse educado de modo a se preparar para o mundo do trabalho e 

para a prática social, mas a entrega não correspondeu, nem de longe, ao que foi pago.  

Os professores estão dentro de uma bolha da qual não conseguem se livrar, eu 

também estou dentro dela. A bolha da educação de baixa qualidade se formou, 

basicamente, devido a três fatores: a falta dos pré-requisitos dos conteúdos, 

principalmente, em matemática e nas disciplinas que dela dependem; pela indisciplina na 

sala de aula, com o poder de destruir estudantes, professores e escolas; e pela falta de 

adoção pelas famílias de menor renda, da educação escolar como prioridade. 

Eu quero que você perceba que este capítulo tem como principal objetivo ensinar 

você a aprender a aprender, não por meio de métodos complexos e somente ao alcance 

dos ricos, que dispõem de muito tempo, mas por meio de um método milenar, iniciado 

por Sócrates, que nunca foi adotado como deveria pela elite intelectual brasileira. Este 
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método foi muito importante para o ensino à distância onde quer que a educação tenha 

sido levada a sério.            

Em nossos dias, é muito comum se apresentarem palestrantes propondo aos nossos 

jovens, técnicas de como vencer na vida. Via de regra, as palestras são compostas com 

base em adaptações, muitas vezes grosseiras, que nada têm a ver com a realidade das 

vidas das pessoas. É o caso, por exemplo, do jogador de futebol que considera que a arte 

de driblar seja benvinda em todos os contextos.    

Certa vez, eu assisti a uma noite de palestras com três palestrantes: um juiz 

aposentado do mais alto nível educacional e ético, ele falava sobre ética; um ex-jogador 

da seleção brasileira e técnico de futebol, muito experiente e carismático; ele falava sobre 

estratégias para vencer na vida, com base nas suas estratégias em campo, que não incluía 

o drible; e um ex-servente de pedreiro e campeão de boxe, que se apresentou com a cara 

quebrada e com a coragem intacta. Ele falava da sua experiência de vida, como pobre, e 

de como foi difícil para ele seguir a sua vocação. 

Como eu já conhecia o juiz aposentado e o seu posicionamento ético irretocável, 

não me surpreendi com suas conclusões; como eu não conhecia o ex-jogador da seleção 

brasileira de futebol nem achei pertinentes os seus argumentos, também não me 

surpreendi com suas conclusões. O que fez valer o meu sacrifício de assistir às três 

palestras foi o testemunho simples do lutador de boxe, que saiu da profissão de servente 

de pedreiro, e se tornou um supercampeão da modalidade esportiva.  

Eu não simpatizo com o boxe, mas gostei da maneira simples como aquele 

campeão descreveu sua persistência, contra toda a esperança. Ao contrário dos outros dois 

palestrantes, ele falava na primeira pessoa do singular. Ele contava as suas incríveis e 

dolorosas experiência, ele estava lá, em carne e osso, para quem quisesse ver, uma 

verdadeira história de superação. Ele dava ênfase especial à maneira como usava seus 

parcos recursos financeiros e, principalmente, o seu tempo. 

O campeão de boxe contou que trabalhava como servente de pedreiro, porque 

precisava comer. Ele não tinha instrução que lhe garantisse um emprego que lhe 

proporcionasse uma melhor remuneração. Ele também não tinha dinheiro para pagar 

academia e treinador, por isso ele improvisou um local para treinar e investiu todo o seu 

tempo livre no projeto de aprender tudo o que precisasse saber sobre boxe. 

O campeão de boxe também deu ênfase especial ao fato de ele haver aprendido 

muito em condições desfavoráveis. É isto que todas as pessoas precisam querer: aprender 
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tudo o que precisarem aprender, ainda que as condições sejam desfavoráveis, porque 

aprender em condições favoráveis é privilégio de poucos ricos.   

 

Os Trabalhadores das Cidades Somente Possuem o Dia e a Noite 

      

Neste ponto, eu quero apelar para a sua humanidade; eu quero que você entenda 

que a humanidade a que eu me refiro é o conjunto de características específicas da 

natureza humana. É algo que nos leva a pensar, a aprender, a conhecer e a melhorar de 

vida através do conhecimento. Pensar e se desenvolver é típico do ser humano; eu estou 

lhe convidando para que você aceite exercer a sua humanidade em seu favor, em favor da 

sua família, em favor do Brasil e de todos os seres humanos.   

Como ser humano, você sabe que somente vivemos uma vez, e que a vida é feita 

de tempo, por isso você não pode desperdiçar o seu tempo. Há quem diga que jogar 

conversa fora com os amigos não é perda de tempo. Eu também acho que não seja, desde 

que a conversa seja somente para espairecer, depois de uma longa jornada de trabalho ou 

de estudos, ou ainda, em qualquer outro contexto que não prejudique nem seu trabalho, 

nem seus estudos. 

Eu também espero que você use a sua humanidade para compreender que à sua 

frente há práticas que dão certo e há práticas que dão errado, isso é a história acontecendo 

diante dos seus olhos. Portanto, use sua humanidade para observar que as pessoas que 

progridem social e economicamente são aquelas que usam o seu tempo em seu próprio 

benefício, na medida em que o usam, principalmente, para trabalhar e estudar.  

Espero também que você use sua humanidade para considerar que todas as pessoas 

nascem analfabetas, e que isso não é uma tragédia que somente aconteceu com você.  

Ninguém tem um dia com mais de vinte e quatro horas, do mesmo modo, você também 

não tem um dia com menos de vinte e quatro horas. Portanto, aproveite o seu tempo e não 

permita que outras pessoas entrem em sua vida para desperdiçar o seu tempo. Eu não 

estou dizendo que você não deve dedicar seu tempo a serviço de quem precisa de você. 

Muito pelo contrário, se você usar de modo correto o seu tempo a seu favor, você terá 

mais condições de ajudar as pessoas, tanto com o seu tempo como com outros recursos, 

igualmente importantes.      

Até meados do século passado, a maioria dos brasileiros vivia no campo e a 

agricultura permitia que as pessoas adquirissem terras, se fixassem nelas e acumulassem 
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um patrimônio que lhes garantisse uma vida farta, sem muita preocupação com a 

educação. A educação era uma atividade muito elitizada e somente as pessoas ricas 

podiam colocar seus filhos na escola para que eles adquirissem uma formação superior. 

Naquela época, a mobilidade social era muito difícil, justamente porque não era 

fácil alguém vencer na vida por meio da educação. Por isso, alguém que não possuísse 

terras onde pudesse plantar e criar e ter uma vida farta, se diria daquela pessoa que ela 

somente possuía o dia e a noite. Era uma forma pejorativa de descrever as condições 

econômicas e sociais de uma pessoa pobre. 

Numa sociedade assim organizada, administrar o tempo não era uma prioridade 

tão grande como é hoje. Por isso, era muito comum um amigo receber uma visita 

inesperada de outro amigo e o anfitrião parar um dia ou mais para conversar com o amigo. 

Aquela paradinha não fazia nenhuma diferença na vida deles. Porque, durante aqueles 

poucos dias, as vacas continuavam produzindo leite, os porcos continuavam crescendo, 

as galinhas produzindo ovos e a plantação se desenvolvendo enquanto os amigos 

conversavam.     

A partir do momento em que a indústria se instalou nas cidades brasileiras, as 

pessoas que somente possuíam o dia e a noite foram atraídas para as cidades para viverem 

de salários. Com isso, as cidades se agigantaram e seus habitantes passaram a depender 

cada vez mais de salários e a administração do tempo passou a ser muito importante.  

Morando nas cidades, as pessoas não poderiam mais cultivar a terra e dela tirar o 

sustento. Então, os habitantes da cidade compreenderam que seria necessário otimizar o 

uso do seu tempo, porque por mais que houvesse bons salários, habitando nas cidades, 

eles teriam que competir por tais salários, e nessa empreitada extremamente competitiva 

eles somente poderiam usar o seu dia e a sua noite para estudar, aprender e trabalhar. 

Você já percebeu que muitos jogadores de futebol, sem nenhum destaque no 

Brasil, se dão muito bem em países desenvolvidos?  

Isso ocorre porque nos países desenvolvidos as crianças são orientadas, desde 

cedo, a colocar todas as suas esperanças na educação. Afinal de contas, seus países são 

ricos, porque contam com a riqueza que elas serão incentivadas a colocarem dentro das 

suas cabeças, por isso, elas não têm tempo nem confiança para investir em algo tão incerto 

como a carreira no futebol profissional, por exemplo. 

 

Aprender a Aprender não é uma Necessidade Recente 
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Em 20 de julho de 1969, o ser humano pisou em solo lunar pela primeira vez. 

Naquele dia, eu estava na casa de farinha do meu avô, ouvindo o rádio do vizinho, quando 

ouvi a notícia. 

A notícia foi veiculada por um bom tempo e o que mais sobressaía era a frase do 

astronauta norte-americano: “é um pequeno passo para um homem, um salto gigante para 

a humanidade". 

Era recesso escolar de julho, eu vivia um período de grande apreensão sobre 

continuar ou não estudando na cidade vizinha. A minha manutenção, apesar de toda a boa 

vontade da maravilhosa família que me acolhia, não estava fácil. Eu sentia estar fazendo 

falta na roça para ajudar meus pais. Por isso, apesar de ser alguém que considera a 

educação tão importante, eu percebo que há um imperativo econômico que se sobrepõe a 

ela: a necessidade de comer.  

No ano seguinte, a Campanha Nacional de Escolas da Comunidade (CNEC), abriu 

um polo experimental na minha cidade. Eu tive que deixar uma excelente escola, onde já 

havia cursado o primeiro de quatro anos, para voltar e me matricular em uma escola 

experimental, que, felizmente, sobreviveu até que eu recebesse o meu certificado de 

conclusão do curso ginasial, e ainda por mais alguns anos, dou graças a Deus por aquela 

escola.  

Durante os anos em que estudei na escola experimental da CNEC, eu comecei a 

perceber que estava estudando por uma certificação, que, a bem da verdade, não poderia 

significar muito para mim, se os correspondentes conteúdos não me fossem ensinados. 

Para mim, escola exigente e voltada para os conteúdos ensinava o livro texto de capa a 

capa, a minha referência era o livro texto. Foi naquela época que eu aprendi a me 

comparar com os ricos e somente uma diferença em relação a eles me fazia falta: eles 

frequentavam escolas que lhes ensinavam o livro-texto de capa a capa.    

Eu queria estudar para me tornar uma pessoa capaz de conquistar uma vaga de 

emprego sem ser indicado por ninguém, até porque eu não teria mesmo quem me 

indicasse. Essa necessidade crescia, à medida em que eu percebia que o que eu aprendia 

naquela escola não me seria suficiente para que eu pudesse concorrer no mundo do 

trabalho. Foi naquela escola que eu comecei o meu trabalho como apologista da educação. 

Porque eu precisei convencer a muitos dos meus colegas a não desistirem do curso, 

porque a escola somente continuaria a existir se eles não desistissem. O trabalho foi árduo, 
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porque a grande maioria dos estudantes não tinha a mesma percepção que eu tinha sobre 

a importância da educação. 

Enquanto cursava o primeiro ano do ginásio, na escola experimental, apesar de já 

tê-lo cursado na cidade vizinha, surgiu um programa do Governo Federal de 

recadastramento das propriedades rurais. Apesar de muito jovem, eu fui convocado para 

ajudar, porque eu era uma das poucas pessoas da cidade que sabia fazer as contas e 

conversões necessárias para o recadastramento. 

Aquele trabalho me permitiu ganhar dinheiro o suficiente para pagar um curso de 

técnico em contabilidade por correspondência. O curso por correspondência era o 

equivalente à modalidade de educação à distância em nossos dias, só que o curso não era 

reconhecido pelo MEC, ele somente tinha um enorme valor prático. 

Por razões econômicas, eu escolhi a escola mais barata; havia outras duas escolas 

que eram consideradas as mais conceituadas no ensino por correspondência, mas estavam 

financeiramente fora do meu alcance. Apesar de pouco conhecida e com preço acessível, 

a escola que eu escolhi foi a melhor instituição de ensino em que eu já tive oportunidade 

de estudar, porque ela me ensinou a aprender. 

O grande diferencial daquela escola, com sede em São Paulo, e que já não existe 

mais, era que ela ensinava a aprender. Ela me ensinou que aprendendo a aprender, todas 

as conquistas, em termos de educação, se tornam possíveis.  

O método empregado pela escola não é difícil: consiste em preparar o estudante 

para que ele saiba interpretar o texto. Uma vez interpretado, o texto tem que ser 

contextualizado. Depois de interpretado e contextualizado os seus pontos mais 

importantes têm que ser identificados e marcados de tal maneira, que seja possível 

formular perguntas cujas respostas possam ser dadas com o uso do próprio texto. O 

estudante tem que entender o funcionamento do método para adentrar os conteúdos e, se 

preciso for, ele usa o método para elaborar suas próprias perguntas e encontrar as 

respostas. No entanto, a maior parte do conteúdo do curso era ministrado usando o método 

de ensino com preguntas e respostas, com as perguntas e respostas elaboradas pela 

própria escola. 

Mais tarde eu descobri que se tratava do milenar método socrático de ensino. O 

método socrático de ensino foi aplicado pelo filósofo clássico, há mais de dois milênios, 

e consistia em colocar um assunto para discussão através de um questionamento 

pertinente que permitisse construir conhecimento novo.  
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O método de ensino com perguntas e respostas, não precisaria ter a benção de 

Sócrates para ser a mais perfeita forma de o estudante se render à necessidade de 

interpretar e contextualizar o texto, para depois marcar e registrar os pontos mais 

importantes, transformando-os em perguntas e respostas, de fácil recuperação na 

memória, sempre que necessário. 

Como eu disse, esse método não precisaria ter a bênção de Sócrates, mas tem, e o 

nome do filósofo, às vezes, vem associado a métodos de ensino com perguntas e 

respostas, como é o caso do aplicativo Socrative, que facilita muito a formulação das 

perguntas e a organização das respostas, de modo que fiquem separadas, e assim, 

permitam que o estudante confira o seu entendimento e contextualização do assunto e dê 

a resposta. 

Também o Flashcard é uma aplicação do método de ensino em perguntas e 

respostas. No mundo físico, trata-se de um pedaço de cartolina em que se escreve a 

pergunta na frente e a resposta no verso, com a vantagem de permitir que se retirem os 

cartões cujas perguntas o estudante já sabe as respostas, deixando apenas os cartões em 

que o estudante não saiba as respostas, para que ele vá trabalhando com os cartões, até o 

último.  

Há, em nossos dias, aplicativos análogos ao Socrative, por serem aplicativos 

eletrônicos; o Quizizz é um deles; como o próprio nome sugere, ou seja, qualquer 

aplicativo em que seja possível propor questionário, tem um papel análogo ao Socrative, 

e acaba trazendo à memória o velho e amado filósofo grego.  

Atualmente, o principal uso destes aplicativos é com a finalidade de lançar 

desafios aos estudantes, presencialmente, ou à distância. Há quem chame esse uso dos 

aplicativos de gamificação da atividade, uma vez que é possível fazer score dos acertos e 

com isto saber quem ganhou o jogo. Também é possível trabalhar contra o relógio, uma 

vez que há como configurar um cronômetro para cada questão.  

Os aplicativos eletrônicos são a tendência para o futuro, principalmente, quando 

a educação básica à distância se tornar uma realidade para os anos finais do ensino 

fundamental e para o ensino médio. Mas para quem está em busca de repor conhecimentos 

por conta própria, eu recomendo algo mais natural: lápis e papel, que são feitos de árvores, 

se considerarmos que o grafite é feito de carvão. Eu dou muita importância ao lápis e ao 

papel, porque considero que para escrever à mão temos que dar uma parada. Aquela 

parada necessária que eu propus no início deste capítulo. Parar para pensar, sem a agitação 
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avassaladora das máquinas produtoras de dados, que nem sempre conseguimos organizar 

para que se transformem em conhecimento. 

Eu gosto tanto da ideia de que a educação tem muito a ver com lápis e papel que, 

ao meditar sobre uma propaganda da caderneta de poupança de um banco, eu cunhei esta 

frase: “fé na educação é a certeza de que dinheiro se tira é das árvores em forma de lápis 

e papel”. Na propaganda, um gari encontrava-se debaixo de uma árvore, varrendo suas 

folhas caídas e imaginando que todas aquelas folhas fossem cédulas de alto valor. Então, 

o banco sugeria que ele abrisse uma caderneta de poupança. No entanto, eu sugiro que a 

educação seja a mais rentável de todas as aplicações econômicas ou financeiras que 

alguém possa fazer, para garantir um futuro próspero e feliz.  

A utilização do método de ensino com perguntas e respostas pressupõe que a 

construção do conhecimento é um processo contínuo, e por ser construção, precisa passar 

por revisões periódicas, porque a interpretação e a contextualização de um mesmo texto, 

muito frequentemente, merecem reparos, o que somente é descoberto quando os 

conhecimentos aumentam e o estudante percebe que precisa passar a borracha em 

algumas linhas e reescrevê-las.    

Eu estou trazendo à memória a importância do lápis e do papel, porque as luzes 

da sociedade da informação nem sempre favorecem a percepção dos fatos pelas pessoas, 

ainda que medianamente letradas. Isso ocorre porque há uma tendência da elite produtora 

de informação em nivelar por cima o seu público-alvo, não somente quanto ao conteúdo 

em si, mas quanto à disponibilidade de meios para adquirir, registrar e guardar 

conhecimentos. É essa forma de a elite pensar sobre a informação, principalmente, no 

contexto da educação, que faz da sociedade brasileira uma das mais excludentes do 

planeta.   

Para que você possa enxergar o que está produzido, em termos de conhecimento, 

eu sugiro que você escreva o que produz em um caderno. Ou ainda, se você escreve seus 

textos com um processador de texto, imprima tudo e encaderne, para que você possa ir 

marcando tudo o que considerar relevante, isso tem um efeito muito bom sobre o 

aprendizado. Eu considero que escrever à mão seja muito importante para a fixação de 

conteúdo, principalmente quando o conteúdo carecer de uma boa dose de memorização.   

 

O Método de Ensino com Perguntas e Respostas Utilizado em 
Situações Críticas 
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Eu quero que fique claro, que o que tem de meu neste capítulo é apenas a 

experiência com o uso do método de ensino com perguntas e respostas e a convicção de 

que ele, sozinho, se bem aplicado, é suficiente para resolver o problema de quem está se 

esforçando para aprender por conta própria.  

Enquanto cursava física, nos anos 1980, eu entrei em contato com os livros-textos 

norte-americanos, traduzidos para o português. Eles tinham algo que chamava a minha 

atenção, que era o fato de antes de propor a solução de qualquer problema, com base em 

contas, havia uma série de perguntas, não raro, cerca de vinte, para que o estudante 

pudesse fixar o conteúdo. Então eu os comparei com os livros-textos brasileiros de 

matemática e física, do ensino médio, e verifiquei que os autores brasileiros iam 

diretamente à proposição de exercícios numéricos. Muito raramente havia alguma 

pergunta com vistas a explorar o texto, quanto ao entendimento e à contextualização. 

Naquela época, eu não sabia ainda que os norte-americanos usavam tanto o 

método de ensino com perguntas e respostas, até que um dia, à procura de um dicionário 

de inglês, eu entrei em uma loja de livros usados e lá encontrei uma pilha de livros de 

medicina, norte-americanos, todos em perguntas e respostas. Ao ler as partes dos livros 

destinados à apresentação, eu verifiquei que eles eram usados por médicos itinerantes que 

exerciam a medicina nos locais mais distantes. Também descobri que eles eram impressos 

em papel jornal, para que se tornassem leves e fáceis de serem transportados pelos 

médicos.  

Perceba, que os médicos andavam sós, ou seja, se estivessem em uma comitiva, 

nela somente haveria um médico, por isso ele não poderia deixar perguntas sem respostas, 

vindas da população a que atendia. Eu tenho certeza de que podemos considerar que este 

seja um uso crítico do método de ensino com perguntas e respostas. 

Ainda hoje, muitas bulas de medicamento são apresentadas em perguntas e 

respostas, para que o paciente não passe por cima de detalhes importantes sobre o uso do 

remédio. Com o texto em perguntas e respostas, detalhes importantes não passam 

despercebidos; essa é uma característica do método e este é mais um uso crítico do método 

de ensino com perguntas e respostas.       

Até quase o final do século XX, o que hoje conhecemos como educação à distância 

era conhecido como ensino por correspondência, em que a empresa de correios e telégrafo 

mediava desde a entrega da ficha de inscrição para a instituição de ensino até o diploma 

para o estudante. O ensino por correspondência podia ser educação básica, técnica ou 
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superior, e era uma realidade em todo o mundo, até ser substituído pela educação à 

distância, com o uso do computador e de estruturas de comunicação. Hoje, a educação à 

distância é mediada pelas mais diversas plataformas, cujo principal objetivo é a interação 

do professor como o estudante através de vídeos, e o livro-texto, sendo entregue em 

documentos para download. 

Agora imaginemos um estudante de engenharia, em uma comunidade isolada em 

que ele não tivesse ninguém em condições de tirar suas dúvidas. Ele precisaria se socorrer 

em um material didático que tratasse pontualmente a dúvida dele: assim é o método de 

ensino com perguntas e respostas. Até recentemente, os técnicos de eletrônica brasileiros, 

que atendiam nas milhares de oficinas de eletrônica, espalhadas pelo Brasil, inclusive, 

nas capitais, quase todos eram formados na modalidade de ensino por correspondência.  

Quanto a cursos superiores por correspondência, Estados Unidos e Rússia se 

desenvolveram formando profissionais de nível superior, principalmente engenheiros e 

advogados, em cursos por correspondência, onde não houvesse cursos presenciais. Então 

vejamos; se os estudantes do ensino por correspondência não dispunham de pessoas ou 

outros meios que lhes permitissem tirar suas dúvidas, então podemos concluir que no 

ensino por correspondência, o método de ensino com perguntas e respostas era utilizado 

em um contexto bastante crítico. 

Vamos agora a um exemplo de uso do método de ensino com perguntas e 

respostas que você conhece muito bem. Com o título de Perguntas mais Frequentes, ou 

FAQ (Frequently Asked Questions), muitos conteúdos nos são ensinados sem que 

percebamos que o que a instituição que fez e disponibilizou a FAQ quer é se assegurar de 

que tudo o que ela precisa que saibamos, sobre um assunto específico, foi ensinado. É o 

caso da Receita Federal, em relação à declaração de imposto de renda, o que acaba 

também sendo um uso crítico do método de ensino com perguntas e respostas.    

Sem que esteja escrevendo um memorial, voltemos à memória. Na década de 

1980, eu trabalhei por sete anos em uma empresa norte-americana, fabricante de 

computadores. Naquela empresa, os treinamentos em nível gerencial, técnico, de vendas 

e administrativo, eram feitos na sede da empresa em Ohio, bem longe do Brasil e bem 

perto do Canadá. Durante os treinamentos, os estudantes recebiam imensos manuais, 

contendo textos, ilustrações e uma exaustiva lista de perguntas e respostas, no final de 

cada capítulo.   

Eu trabalhava com RH e ajudei a organizar os cursos e o material destinado ao 

desenvolvimento de pessoas. Certa feita, eu perguntei ao diretor de desenvolvimento da 
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matriz, porque a companhia gostava tanto do método de ensino com perguntas e 

respostas. Ele citou os dois motivos principais: com o método de ensino com perguntas 

e respostas, todos os itens importantes são abordados com a mesma ênfase, por isso, não 

há como alguém esquecer dos detalhes. O segundo era por razões de economia, porque, 

segundo ele, as ligações telefônicas seriam para a matriz, onde os salários dos atendentes 

eram altos e quinze minutos do salário de alguém altamente qualificado não ficaria barato. 

Também, naquela época, uma ligação telefônica internacional custava uma verdadeira 

fortuna. Com o método de ensino com perguntas e respostas ninguém precisaria ficar 

ligando para resolver problemas que poderiam ser resolvidos com o uso do material 

didático disponibilizado nos cursos de treinamento. Eu creio que este seja um dos mais 

críticos usos do método de ensina com perguntas e respostas.  

Para que você possa ter uma ideia do quanto o método de ensino com perguntas e 

respostas é eficiente, eu vou contar mais uma experiência em que ele funcionou 

perfeitamente bem. Certa vez, quando eu cursava tradução em uma universidade muito 

exigente, eu tive a oportunidade de ver alguém aplicar esse método com excelente 

resultado. Certa manhã, eu encontrei uma colega, a quem eu não me lembrava haver visto 

antes. A colega estava chorando, porque, segundo ela, havia faltado às aulas de 

linguística, devido a problemas com a gestação. Ao falar com a professora sobre o 

problema, a professora fez o que podia: abonou as faltas e avisou que ela somente teria 

até o meio-dia, daquele dia, para fazer a prova.  

Sem a menor esperança de que ela viesse a se interessar pelo método de ensino 

com perguntas e respostas, eu o expliquei a ela em apenas alguns minutos. Para a minha 

surpresa, ela aceitou. Eu imagino que ela tenha aceitado porque ela não tinha problemas 

com interpretação de texto, nem outra opção, diante da urgência que o problema requeria. 

Então, sem perda de tempo, ela estudou os conteúdos, lendo os textos, escrevendo as 

perguntas sobre o assunto que fossem relevantes, em folha à parte e marcando as respostas 

no próprio texto. Lá pelas onze horas daquela manhã, ela já havia estudado e revisado o 

texto várias vezes. Sim, várias vezes: esta é uma das vantagens do método de estudos com 

perguntas e respostas. O estudante pode eliminar os conteúdos já aprendidos e se 

concentrar apenas nos conteúdos que requeiram uma maior atenção, dada a complexidade 

do assunto, ou, simplesmente, a falta de familiaridade do estudante com o conteúdo. O 

resultado não me surpreendeu, ela conseguiu uma excelente nota na prova. 

Conforme eu mencionei anteriormente, eu fiz um curso livre de técnico em 

contabilidade, à distância, quando era ainda adolescente. Ao concluir o ensino 
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fundamental e também este curso, eu fui trabalhar no Rio de Janeiro e lá me matriculei 

em um curso técnico de administração de empresa, era uma escola bastante exigente.   

Ainda não havia frequentado um só dia de aulas, porque contraí uma doença e 

passei algumas semanas me tratando. Ao chegar à escola, fui vítima de um trote: ao 

perguntar onde era a minha sala, alguém me mostrou a sala do terceiro ano de 

contabilidade, ao entrar na sala, eu percebi aquele silêncio e logo o professor me entregou 

um caderno de prova. 

Então, eu procurei um cantinho da sala e fiz a minha prova até o fim. A prova 

consistia em registrar diversos fatos contábeis no livro diário, lançá-los em razonete, 

encerrar as contas de resultado, apurar o resultado e elaborar o balanço patrimonial. Pelo 

nível da prova eu percebi que aquela escola era mesmo muito rigorosa. Mas a prova foi 

considerada muito difícil, e por isto, anulada. Eu fui o único estudante a acertar a prova 

toda, e a história do trote foi contada na sala dos professores e se espalhou por toda a 

escola, e sobreviveu aos três anos em que eu estudei lá.  

Essa experiência evidencia que o método de ensino com perguntas e respostas é 

excelente para a fixação de conteúdos na memória. Se não fosse, eu não teria mostrado 

conhecimentos superiores aos apresentados pelos estudantes que ainda estavam no curso 

técnico em contabilidade, cursando o terceiro ano. Era de se esperar que eles tivessem 

uma capacidade muito maior de lembrar do conteúdo da prova, visto que o haviam 

estudado havia bem menos tempo. Isto evidencia que o método é excelente, para quem 

estuda sozinho, por que não seria para quem estuda regularmente, em qualquer nível?     

 

O Método de Ensino com Perguntas e Respostas não é Memorização 
Pura e Simples 

 

O método de ensino com perguntas e respostas é perfeito para quem precisa 

estudar sozinho. Com a tecnologia promovendo a aproximação das pessoas, parece que 

estudar sozinho já não é mais uma grande necessidade para quem quer que seja. Apenas 

parece, porque há quem imagine que tudo o que se quer aprender está na internet, é só 

procurar. Eu não posso negar que haja muitos conteúdos na internet, o difícil é encontrá-

los e organizá-los, porque, para organizar um conteúdo, temos que conhecê-lo. 

Imagine que você precisa repor os conteúdos de matemática do ensino médio, que 

você não teve a oportunidade de aprender muito bem, aí você começa a procurar na 
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internet. Mas, ao assistir o primeiro vídeo, você percebe que não se lembra mais de um 

conteúdo que está no nono ano do ensino fundamental. Aí, a sua busca vai ser maior e o 

seu aproveitamento vai ser menor.  

Agora imagine, você com esta mesma necessidade, podendo abrir um website do 

MEC ou de qualquer outro ente público ou privado, ligado à educação, sem precisar de 

senha para login nem de pagamento. Um site com os livros-textos recomendados pelo 

MEC, pelos quais você possa estudar os textos e antes de começar a fazer os exercícios, 

possa assistir a vídeos explicativos do conteúdo com respostas para os exercícios e 

problemas mais significativos.  

Com um website do MEC, conforme a minha sugestão, se você tiver dúvidas, 

poderá navegar até a série em que a sua dúvida poderá ser sanada, e depois voltar para o 

conteúdo principal, que é o que você está estudando. Mas, muito provavelmente, você irá 

precisar fazer uma revisão de todos os conteúdos desde o sexto ano do ensino 

fundamental. Se você estiver bem nos conteúdos, sua revisão será rápida e os pontos a 

serem anotados serão poucos. Eu aconselho que você faça as anotações utilizando o 

método de ensino com perguntas e respostas.  

Voltando à realidade, temos que considerar que o website ainda não existe no 

Brasil e, ainda que ele venha a existir, ele somente será útil para você estudar sozinho se 

você se convencer de que você precisa aprender a aprender. Há métodos que ensinam a 

aprender a aprender que consideram a memorização como sendo o atributo mais 

importante. Não é o caso do método de ensino com perguntas e respostas, porque a 

principal abordagem dele é: ler o texto, quantas vezes forem necessárias; interpretar o 

texto; contextualizar o texto com o que você já conhece; marcar os pontos mais 

importantes do texto; formular perguntas cujas respostas estejam no texto; treinar o 

aprendizado das respostas, marcando as que já foram aprendidas; guardar o material para 

futuras revisões e atualizações.    

Usar este método de outra forma, sem guardar o material para futuras revisões e 

atualizações, por exemplo, somente funciona como quebra-galho. Quem age assim não o 

utiliza com a finalidade de construir conhecimento, porque a construção do conhecimento 

é tanto mais rápida e eficiente quanto o conteúdo seja revisitado e atualizado. Isso produz 

intuitividade, dada a familiaridade que se vai adquirindo com o conhecimento.       

Eu comecei este capítulo fazendo um apelo para que você aceite parar para 

aprender. A parada precisa ser consciente, e o estudante precisa se conscientizar de que, 

na sociedade da informação, os dados fluem muito rapidamente, e mesmo que consigam 
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ser organizados e compreendidos como informações, a retenção se torna impossível. Para 

que você possa fazer distinção entre o seu estado mental assistindo ao mundo à sua volta, 

e o seu estado mental construindo o conhecimento do mundo à sua volta, vamos 

considerar que, no primeiro caso, você precisa utilizar a sua memória transitória e no 

segundo, você precisa utilizar a sua memória permanente.  

O método de ensino com perguntas e respostas é ideal para fixar conteúdos na 

memória permanente do estudante, porque ele ajuda a trazer o conhecimento ao nível da 

consciência, na medida em que o conhecimento pode ser trabalhado até que se harmonize 

com outros conhecimentos plenamente aprendidos, ainda no processo de 

contextualização, o que facilita a intuitividade. 

Que fique claro que as minhas referências à memória permanente e à memória 

transitória nada têm a ver com neurociência. São termos usados por mim, apenas para 

ilustrar a maneira como devemos nos comportar se queremos aprender de forma 

intencional, metódica, com registros escritos e preservados, sujeitos a atualização, a 

acréscimos e a reorganização, dentro dos contextos. Quando eu afirmo que é preciso parar 

para aprender não significa que você tenha que procurar condições ideais para estudar. 

Você pode aplicar o método de ensino com perguntas e respostas, dentro de um ônibus, 

dentro de um vagão de trem ou dentro de um avião, todos em movimento, porque a parada 

é apenas mental, em relação ao cenário que o cerca.         

Quando eu afirmo que o método de ensino com perguntas e respostas não é 

memorização pura e simples, é porque ele tem como objetivo a apreensão do 

conhecimento de forma intencional e metódica, objetivando a atualização e o crescimento 

do conhecimento que se constrói. Por outro lado, os mais honestos métodos de 

memorização, visam, principalmente, a melhorar a nossa atenção, para que venhamos a 

nos aperceber do que queremos memorizar. O que pode funcionar, por algum tempo, mas 

eu não indico nem contraindico, porque o assunto aqui é outro.   

Um dos maiores atentados contra a apreensão do conhecimento que se está 

construindo é a falta de conhecimentos dos pré-requisitos, qualquer que seja a disciplina. 

E isso é particularmente verdadeiro para a matemática, para as ciências e para língua 

portuguesa. Quando os pré-requisitos são aprendidos, o conhecimento se harmoniza na 

memória do estudante. Como o método de ensino em perguntas e respostas passa pela 

compreensão do texto, sem a qual não haveria a interpretação, uma vez compreendida, a 

informação encontra um lugar cativo na memória do estudante. O processo de retenção 

na memória do estudante é tanto mais persistente, quanto mais ele esteja disposto a fazer 
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constantes atualizações, contextualização e acréscimos do conhecimento, como o método 

manda que se faça.  

O método de ensino com perguntas e respostas privilegia a compreensão, mas 

também organiza didaticamente uma sequência de saberes de modo lógico e intuitivo. Se 

isto não acontecer, é porque o texto de que dispomos foi mal construído e o método de 

perguntas e respostas apenas vai expor a falha contida no texto. Eu diria que pelo método 

de ensino com perguntas e respostas, a apreensão do conteúdo é feita por camadas; isso 

porque alguns conceitos nos são mais familiares do que outros. 

Eu já falei isto antes, e volto a insistir que o conhecimento organizado em 

perguntas e respostas deve ser preservado, atualizado e acrescido. Ele nunca deve ser 

descartado, porque, uma vez compreendido, o conhecimento é trazido à memória muito 

facilmente. Mas é preciso que o processo de aprender a aprender, e construir 

conhecimento seja um processo intencional e que tenha alta prioridade na agenda do 

estudante.    

Eu nem precisaria dizer que o método de ensino com perguntas e respostas, como 

qualquer outro, somente funciona com uma forte motivação por parte do estudante, para 

que ele possa aprender profundamente, conteúdos universalmente aceitos e desejáveis 

para a melhoria das suas condições econômicas e sociais.   

 

O Conhecimento de História e Geografia Abrindo Horizontes 

 

Em janeiro de 2000, eu comecei um cursinho pré-vestibular comunitário em uma 

cidade no entorno de Brasília. Para ministrar as aulas, eu convidei alguns professores 

voluntários. Naquela época, o acesso à universidade era muito difícil, e a economia da 

cidade estava muito deprimida.  

A desmotivação dos estudantes que haviam concluído o ensino médio para estudar 

em cursos pré-vestibular se devia ao fato de que, se eles passassem para uma universidade 

pública, não teriam como pagar as passagens. Inicialmente, eu formei turmas durante a 

manhã, à tarde e à noite.  

Para a minha surpresa, os outros professores não apareceram para me ajudar. Nós 

tínhamos combinado que cada professor daria mais de uma disciplina. Eu ficaria com 

matemática, química e física. Em pouco tempo, eu percebi que apesar de encantados com 

as ciências exatas, muitos alunos começaram a desistir. Essa era uma sina de todos os 
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cursos pré-vestibular que haviam se instalado naquela cidade. Então, eu me lembrei do 

poderoso método de ensino com perguntas e respostas. 

Para evitar a evasão, eu prometi a todos que daria os conteúdos de história e 

geografia, ao mesmo tempo em que os acompanharia na interpretação e produção de 

textos. Para cumprir com meu propósito, eu comprei um curso completo de história e um 

curso completo de geografia do ensino médio e comecei o trabalho de formular perguntas 

e respostas correspondentes aos textos.  

Eu imprimi os textos em perguntas e respostas, distribui aos estudantes e, durante 
as aulas, eu fazia uma exposição contextualizando história, geografia, atualidades e 
produção de texto. Para a maioria dos estudantes, essas aulas se tornaram uma prioridade 
em relação às exatas. Porque eles descobriram serem capazes de escrever textos, sobre 
variados assuntos, desde que aprendessem os conteúdos que eram ministrados e 
permanecessem atentos ao que acontecia no mundo à sua volta.  

A notícia sobre o formato do curso se espalhou e logo chegou a um grupo de 
professores que cursavam licenciatura no formato escola aberta. Então, eles formaram um 
grupo e começaram a assistir às minhas aulas durante os sábados. Entre estes professores, 
o que me chamou bastante a atenção foi uma professora que, ao assistir à primeira aula, 
começou a chorar. Ao ser indagada sobre o motivo de tanta tristeza, ela falou 
publicamente e disse que não aguentava mais ouvir o esposo dela afirmando que ela era 
a única professora do mundo que não sabia nada. 

Ela relatou que o esposo dela havia cursado apenas os anos iniciais do ensino 
fundamental, mas lia todas as notícias dos jornais, e as ouvia do rádio e da televisão, o 
que ela se recusava a fazer. Então ela havia acabado de descobrir que o esposo dela tinha 
razão sobre o que afirmava quanto à necessidade de ela viver atenta ao mundo a sua volta.  

Essa professora acompanhou o curso com muito interesse, e o grupo durou cerca 
de um ano. Ela continuou os estudos dela na escola aberta, concluiu a licenciatura e 
continuou a sua carreira como professora. Alguns anos depois, eu a encontrei e perguntei 
como estava a carreira dela como professora. Ela me disse que estava adorando; estava 
viajando muito pelas cidades vizinhas, porque havia sido requisitada para trabalhar na 
coordenação regional de ensino, porque, segundo ela, seus alunos e seus colegas 
professores gostavam muito da forma como ela falava sobre educação. 

O que mais me impressionou com relação à visão dos estudantes sobre a utilidade 
do curso pré-vestibular foi que eles deixaram de lado a mera perspectiva de passar no 
vestibular. Eles perceberam que com aqueles conhecimentos adquiridos no curso, 
poderiam conseguir um emprego. Eles perceberam que estavam preparados para os testes, 
que normalmente são exigidos de candidatos a emprego. Assim, muitos deles arranjaram 
empregos, e, obviamente abandonaram o curso, porque a cidade é muito distante de 
Brasília, onde, arranjavam seus empregos.  

Houve alunos que ficaram no curso por até quatro semestres; muitos passaram no 
vestibular da Universidade de Goiás; outros passaram para o vestibular da Universidade 
de Brasília.  
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Ao todo, foram sete longos anos de convívio com estudantes que, na sua maioria, 
vinham de escolas e de famílias desestruturadas. Aprendendo os conteúdos que lhe foram 
oferecidos, eles descobriram um lado importante da sua humanidade: aquele que os levou 
a vislumbrar um horizonte maior do que aquele que seus olhos físicos viam. 

Houve dois casos de estudantes que chamaram bastante a minha atenção: um deles 
foi de uma moça que adentrou à sala de aula dizendo: professor, me socorre pelo amor de 
Deus! 

Ao ser indagada sobre do que se tratava, ela disse ser empregada doméstica, pobre 
e, nem precisou dizer, ela era muito bonita. Segundo ela, a sua aparência lhe dava a 
desvantagem de ser assediada pelos homens da casa do patrão e ser perseguida pela 
patroa. Ela ainda me disse que a família dela não era tão pobre, mas ser empregada 
doméstica, na família dela, era uma sina, da qual ela desejaria se livrar. E aconteceu; 
algum tempo depois, ela conseguiu uma bolsa integral em uma das faculdades de direito 
mais conceituadas do Brasil. 

O outro caso foi de um jovem que havia concluído o ensino médio em uma escola 
cujos alunos eram bastante problemáticos. Quando eu o conheci, ele havia perdido a mãe. 
Como era o filho caçula, ficou abalado e sem rumo. Convidado para fazer o curso, ele 
aceitou. E, durante os quatro semestres que ficou no curso, ele sempre chegava a tempo 
para me ajudar a abrir a sala e ficava um pouco mais para me ajudar a fechá-la.  

Depois que começou o curso, ele sempre era visto com um livro debaixo do braço, 
entre as árvores do cerrado. As pessoas diziam que ele era excêntrico, mas eu só posso 
afirmar que ele foi uma das melhores e mais ajuizadas pessoas que eu já conheci em toda 
a minha vida. É certo que ele ia e voltava para o curso à noite, de skate, a uma distância 
de quatro quilômetros, em uma estrada acidentada e escura. Ele também usava sempre 
uma jaqueta de frio, por mais que o tempo estivesse quente.  

Ele passou no vestibular e cursou licenciatura em matemática na Universidade de 
Brasília. Três meses após a formatura, assumiu o cargo como professor, para trabalhar 
vinte horas, porque já estava aprovado no vestibular de engenharia mecatrônica da mesma 
universidade.  

A última vez que eu o vi, andava de mãos dadas com a noiva; uma linda e educada 
moça, que ele conhecera na universidade.    

 

Aprenda a Aprender Para Ensinar a Si Mesmo  

 

Agora vamos à sua realidade: se você não se sai bem nos testes sobre o conteúdo 

do ensino médio, é porque você não sabe os pré-requisitos, você não tem dúvidas, você 

tem dívidas. Você precisa fazer testes, sempre que tiver oportunidade, porque é através 

dos testes que você avalia o quanto sabe e o quanto precisa saber sobre determinado 
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assunto. Você precisa desejar melhorar nos testes; às vezes, é preciso esperar contra a 

esperança.  

Imagine um jovem que nasceu na classe média alta e sempre pôde estudar sem 

precisar trabalhar. Seus pais sempre o incentivaram a estudar e deram a ele livros e reforço 

escolar suficientes para que ele aprendesse do modo mais completo possível. Além do 

mais, ele sempre estudou inglês em boas escolas e sempre teve os recursos de informática 

que os jovens da sua classe social podem ter. Ao concluir o ensino médio, este jovem está 

habilitado escolher o curso e a faculdade que desejar cursar. Espera-se que este jovem 

esteja apto a fazer centenas de testes de nível médio, inglês e informática; conhecimentos 

tão desejáveis no mundo do trabalho.        

Agora imagine um jovem que nasceu em uma família na faixa de menor renda, 

que, desde a pré-adolescência, assumiu responsabilidades de ajudar a família, ainda que 

tivesse tempo para estudar. A família dele não via a hora em que ele terminasse os estudos 

para se dedicar ao trabalho de tempo integral. Ele sempre estudou em uma escola pública 

em que a indisciplina impedia o professor de dar suas aulas. Aulas que, a cada dia, eram 

mais mutiladas pela falta de cuidados com os pré-requisitos. Como fontes de consulta, ele 

somente dispunha de um livro-texto emprestado pela escola, aquele livro excludente, que 

não traz os pré-requisitos das etapas anteriores. Imagine, também, que este jovem 

concluiu o ensino médio, havendo cursado apenas dois semestres de inglês como língua 

estrangeira, e que jamais tenha tido aulas em um laboratório de informática; e que não 

tem sequer, um computador usado em casa. Para os pais deste jovem, terminar os estudos 

significa concluir o ensino médio.         

Legalmente, o jovem pobre vai poder fazer o exame vestibular. Mas pela falta de 

conhecimento, ele vai perceber que seja justo que se reprove, afinal de contas, se, por 

alguma mágica, ele conquistasse uma vaga em uma faculdade, certamente, não poderia 

acompanhar as disciplinas do curso superior. Mas a mágica não vai acontecer, porque as 

cotas, que apesar de maravilhosas, não impedem que os estudantes beneficiários de cotas 

também tenham que concorram entre si. Uma concorrência acirrada, porque, dos seis 

grupos socioeconômicos, considerados na educação básica, somente os dois grupos 

socioeconômicos de maior renda têm aprendizado adequado, em matemática, ao final do 

ensino médio. Isto não significa dizer que os estudantes dos outros quatro grupos 

socioeconômicos não tenham aprendido nada; mas, em média, aprenderam bem pouco.   

A minha sugestão já é bem conhecida: ensinar os pré-requisitos; colocar os livros-

textos, com novo formato, em um website do MEC; combater a indisciplina na sala de 
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aula e se aproximar das famílias de menor renda para que elas adotem a educação como 

prioridade em suas vidas. Mas o estudante cuja situação está sendo considerada já 

concluiu o ensino médio. Por isso, enquanto o website do MEC ou de outro ente estatal 

ou da sociedade civil não vem, ele precisa se preocupar com a forma como usará o seu 

tempo e com a forma como usará o seu dinheiro. Ele precisa se transformar em caçador 

de conteúdos gratuitos na internet e quando as condições financeiras permitirem, comprar 

alguns cursos. Ele também precisa se transformar em um caçador de bons livros-textos 

nas lojas de livros usados.    

O website do MEC que eu sugiro iria permitir que ele tivesse todos os livros e 

professores dos anos finais do ensino fundamental e todos os livros e professores de todos 

os anos do ensino médio, o que não é pouco. Eu sugiro que este jovem adote o método de 

ensino com perguntas e respostas, para que ele possa construir o conhecimento de que 

precisa de forma mais rápida e segura.   

Eu considero honesto avisar que o método de ensino com perguntas e respostas, 

na grande maioria do seu emprego, leva em conta que é um professor quem vai ensinar. 

É o professor quem vai elaborar as perguntas e dar as respostas apropriadas e confiáveis. 

Este método somente pode ser empregado por iniciativa do estudante, quando ele tiver a 

necessária segurança sobre a forma de elaborar as perguntas e as respostas apropriadas, 

mas o estudante não pode ficar parado esperando um momento em que esteja preparado, 

ele pode ir empregando o método com textos que sejam do seu domínio. 

Agora, eu suponho que você esteja na condição educacional do jovem pertencente 

a um dos quatro grupos socioeconômicos de menor renda. Você certamente tem um 

grande problema para resolver, se é que você deseja crescer na vida por meio da educação. 

Quanto à condição educacional, eu tenho certeza de que você não está sozinho. Você está 

na companhia de milhões de jovens oriundos da escola pública, pertencentes aos quatro 

grupos socioeconômicos de menor renda e que já concluíram o ensino médio. Também 

lhe fazem companhia boa parte dos jovens que pertencentes aos dois grupos 

socioeconômicos de maior renda, que já concluíram o ensino médio e boa parte dos jovens 

que concluíram o ensino médio em escolas particulares e também não aprenderam o 

quanto deveriam ter aprendido.  

Você pode achar absurda a ideia de aprenda a aprender para ensinar a si mesmo, 

mas absurda é a ideia de que uma pessoa autodidata é alguém que nasce com uma 

capacidade de aprender fora do comum. Isso não é verdade, então, vejamos o que diz o 
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dicionário: que ou quem se instrui por si própria; que ou quem é mestre de si mesmo. É 

este o significado que eu vou usar, porque ele é universalmente aceito.  

Então vejamos: o que leva alguém a se tornar autodidata? Obviamente, a 

necessidade de aprender. Se você está em um nível de ensino ou já o concluiu, mas não 

adquiriu os conhecimentos que deveria ter adquirido, então é hora de você se preocupar 

em aprender por conta própria o que falta. O grande problema dos conteúdos oferecidos 

pela internet é a falta de organização. Os conteúdos, geralmente, não estão exatamente 

como você precisa, por isto, eu sugiro que as autoridades da educação disponibilizem um 

site de conteúdo, para que tudo seja encontrado lá. Mas eu também sugiro que você não 

fique esperando, eu sugiro que você busque por si mesmo, aprender tudo o que lhe falta, 

para que você possa vencer na vida por meio da educação.   

Um site de conteúdo não dispensaria o método de ensino com perguntas e 

respostas, porque este método não se sobrepõe a nada, uma vez que se trata de uma forma 

de explorar significados contidos em um texto, até que eles possam se transformar em 

peça do conhecimento que você está construindo. Por isso, o método de ensino com 

perguntas e respostas seria de grande utilidade, ainda que houvesse o site de conteúdo, 

como eu estou sugerindo. 

O método de ensino com perguntas e respostas permite a rápida exploração do 

texto, como no caso da estudante de tradução, que aprendeu muito rapidamente, apenas 

lendo, compreendendo, interpretando, anotando os pontos mais significativos, fazendo as 

perguntas em papel à parte e marcando as respostas no próprio texto. Mas esse uso 

ocorreu em uma situação crítica, em uma emergência. Mas o método deve ser aplicado 

por completo, registrando-se as perguntas separadas das respostas, guardando-se o 

conteúdo para futura atualização, acréscimo e nova contextualização, se necessária.  

O ideal é que o estudante que deseje estudar por conta própria guarde todo o 

material produzido por ele ou adquirido, utilizando o método de ensino com perguntas e 

respostas, para que ele continue revisando tudo em um período muito curto de tempo; 

esta é uma das grandes vantagens do método: em apenas algumas horas, poder revisar 

anos de estudos.  

Para que você adquira experiência de como elaborar perguntas é muito 

interessante que você adquira primeiramente o hábito de leitura, explorando a 

compreensão e a contextualização. Para começar, você pode utilizar provas e testes e 

transformar seus conteúdos em perguntas e respostas; mas tenha cuidado, porque 

compreensão e contextualização são coisas diferentes. Assim, quando um assunto é 
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supostamente compreendido sem a devida contextualização, ele não encontra lugar cativo 

em sua memória. Mas isso não é problema, afinal de contas, aprender a aprender também 

é aprender a desaprender; ou seja, na construção do conhecimento, não somente fazemos 

acréscimos, também precisamos passar a borracha naquilo que descobrimos que não foi 

bem compreendido.    

Pela experiência que eu tenho com o ensino da matemática, eu posso afirmar que 

o melhor lugar para que você comece sua revisão de conteúdo é do começo. Portanto, 

tenha a humildade de começar com os conteúdos do sexto ano do ensino fundamental e 

siga em frente. Se você não estiver tão mal assim, você vai andar rápido, portanto, não 

considere perda de tempo começar do começo. 

É muito comum as pessoas desprezarem os textos de matemática e já partirem 

para a solução dos problemas. Mas é exatamente a partir dos textos que se constrói o 

conhecimento. Portanto, não é aconselhável que o desprezemos. Ao se deparar com os 

textos, tenha a humildade de resolver os exemplos até que seja capaz de resolver um novo 

problema da mesma natureza. Portanto, identifique e anote o passo a passo, e acima de 

tudo: repita, repita, repita; e somente transforme em perguntas e respostas os assuntos que 

estiverem compreendidos, principalmente, quanto à sua aplicação prática.  

Um dos maiores problemas que vivemos em nossos dias é a pressa do estudante. 

Eu vejo colegas professores produzindo vídeos tendo o cuidado para que o vídeo não 

fique longo; porque, segundo eles, os estudantes são muito apressados. Eu confesso que 

nunca vi um estudante apressado, porque o estudante é alguém que quer aprender e não 

economizar tempo em relação à educação para gastá-lo com outras atividades, que, 

certamente não são mais lucrativas do que a educação.  

Eu afirmo que as atividades alternativas à educação não são mais lucrativas do 

que ela porque não existe atividade mais lucrativa do que a educação. A pressa de muitos 

estudantes é uma forma de preguiça disfarçada; é também uma forma equivocada de dizer 

que a educação não tem a menor importância. 

Eu considero muito importante investir tempo na educação, arrazoando sobre sua 

utilidade e na certeza de que ela é a mais eficiente forma de alguém deixar para trás a 

ignorância e todas as mazelas associadas a ela.  
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