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O
debate em tor-
no do regime de
“ p r o g r e s s ã o
continuada” na
rede pública de
ensino básico

do Estado de São Paulo não po-
deria ter vindo em melhor ho-
ra. Esse sistema, que foi adota-
do na década de 90 pelo gover-
no Mário Covas, prevê dois ci-
clos de quatro anos, ao final
dos quais os alunos são avalia-
dos e podem ser reprovados.
Nos demais anos, eles são apro-
vados automaticamente, inde-
pendentemente de seu desem-
penho escolar.
Na época, os especialistas

criticaram a iniciativa, alegan-
do que a “progressão continua-
da” foi concebida com objeti-
vos orçamentários, sem levar
em conta critérios pedagógi-
cos. Na medida em que a apro-
vação automática “desconges-
tiona” as primeiras séries do
ensino fundamental, o governo
não precisaria investir na cons-
trução de mais salas de aula. O
problema é que, se essa estraté-
gia propiciou maior flexibilida-
de orçamentária aos dirigentes
estaduais, do ponto de vista pe-
dagógico os resultados foram
desastrosos.
As conseqüências desse

equívoco podem ser medidas
pelo último Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem). Realiza-
do anualmente, o teste é volun-
tário e é aplicado a estudantes
da 3ª série, que podem avaliar
a qualidade da formação obti-
da ao longo do curso e utilizar
os pontos nos vestibulares. As
notas das escolas são obtidas a
partir das médias aritméticas
das notas dos alunos, numa pro-
va composta por um teste de
conhecimentos gerais e por
uma redação.
Os resultados do último

Enem revelaram que, com ex-
ceção de 11 escolas técnicas e
de 1 escola mantida pela Facul-
dade de Pedagogia da USP pa-
ra treinamento de seus alunos,
os 621 colégios estaduais da ci-
dade de São Paulo obtiveram
uma nota média de acertos
abaixo de 50 pontos. A média
geral dessas escolas foi de 38,4,
o que atesta a péssima qualida-
de do ensino por elas ministra-
do. Em outras palavras, a rede
pública estadual de ensino mé-
dio foi reprovada. Embora o
pior desempenho tenha sido re-
gistrado entre as escolas locali-
zadas nos bairros mais pobres
e distantes, comoGrajaú, Pare-

lheiros, Socorro, Marsillac e
JardimÂngela, os colégios esta-
duais tradicionais, situados nas
áreas mais nobres da cidade,
como Morumbi, Moema e Jar-
dim Paulista, também tiveram
um rendimento medíocre.
Como era esperado, os colé-

gios particulares, que contabili-
zam cerca de 3.300 horas-aula
a mais que as escolas públicas,
têm professores mais qualifica-
dos emotivados, dispõem de bi-
bliotecas atualizadas e contam
com laboratórios bem equipa-
dos, obtiveram um desempe-
nho superior. Paralelamente às
aulas regulares, as escolas me-
lhor classificadas no ranking
do Enem têm atividades extra-
curriculares, laboratórios de re-
dação, aulas de atualidade a
partir da leitura de jornais,
plantões de dúvidas e um rigo-
roso sistema de avaliação

anual. Ou seja, os colégios mais
eficientes são aqueles que re-
provam a cada série cursada
pelos alunos.
As escolas pior classificadas

– as da rede pública estadual –
são aquelas que, além de care-
cerem de instalações físicas
adequadas e de professoresmo-
tivados, submetem seus estu-
dantes a somente duas provas
ao longo do curso. Com isso, es-
tudantes com bom aproveita-
mento são colocados em salas
superlotadas ao lado de alunos
que não conseguem acompa-
nhar as aulas e, mesmo assim,
são aprovados. “Incluiu-se o
aluno nessa escola sem dar a
ele o domínio de conteúdos ele-
mentares”, diz o professor De-
merval Saviano, da Faculdade
de Educação da Unicamp. Se-
gundo Saviano, o regime de
aprovação automática que vem
sendo adotado desde o governo
Covas ajudou a melhorar as es-
tatísticas da Secretaria da Edu-
cação, mas agravou o proble-
ma da má qualidade do ensino
público. “O resultado da pro-
gressão continuada é o que es-
tá aí: alunos saem da 8ª série
mal sabendo ler e escrever e en-
tram no ensino médio sem con-
dições de acompanhar as aulas
por falta de conhecimentos bá-
sicos”, conclui.
Após o último Enem, a Se-

cretaria da Educação anunciou
que manterá o regime da “pro-
gressão continuada”, mas os
alunos passarão por quatro ava-
liações. Já é um avanço.Mas es-
sa medida só produzirá efeitos
positivos se o governo também
investir em projetos pedagógi-
cos, melhorar as instalações fí-
sicas dos colégios estaduais, re-
duzir o número de alunos por
sala e criar programasmais efi-
cientes de incentivo na forma-
ção de professores.

O
FórumdaPrevi-
dência iniciou
quarta-feira a
fase de debates
técnicos, com
umprazo de cin-

comeses – até 9 de agosto – pa-
ra formatar e aprovar propos-
tas de reforma. Começou a ser
discutido, assim, o maior pro-
blema das contas públicas bra-
sileiras, mas, como afirmou o
colunista Celso Ming, no Esta-
do (6/3, B2), “o Fórum pode es-
tar sendo montado apenas pa-
ra sacramentar o que já está
decidido”.
Esta é uma ameaça concre-

ta, proveniente das entranhas
do governo, que nas últimas se-
manas se esmerou em demons-
trar que do desequilíbrio finan-
ceiro do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS), de R$
42 bilhões, no ano passado – es-
timado emR$ 47 bilhões, neste
ano –, apenas 10% se devem à
diferença entre a arrecadação
das contribuições e os benefí-
cios pagos. Os outros 90% são
produzidos pelas aposentado-
rias rurais, as renúncias fiscais
e a falta de transferência para
o INSS da parcela que lhe deve-
ria caber da Contribuição Pro-
visória sobre a Movimentação
Financeira (CPMF). Ou seja, o
desequilíbrio teria origem em
fatores não previdenciários.
Aceita essa avaliação exaus-

tivamente apresentada à opi-
nião pública, primeiro, pelo
presidente Luiz Inácio Lula da
Silva e, depois, pelo ministro
da Previdência Social, Nelson
Machado, o governo poderia
se eximir da reforma previden-
ciária – pelo menos, de uma re-
forma digna desse nome, que
exigiria, no mínimo, rever as
regras de aposentadoria do
INSS para os que estão ingres-
sando no mercado de trabalho

e regulamentar a legislação em
vigor para as aposentadorias
do setor público.
Até agora, houve apenas

uma reapresentação do proble-
ma previdenciário. O Ministé-
rio da Previdência passou a fa-
zer um novo balanço das con-
tas do INSS, em que o vilão – o
déficit – encolheu, em 2006, pa-
ra R$ 4,1 bilhões. Ainda assim,
esse déficit poderá ser elimina-
do, nos próximos anos, comme-
didas administrativas, como
afirmou Machado ao Estado
(3/3, B10) – sem necessidade,
pois, de qualquer reforma.
Há fundamento teórico pa-

ra amudança contábil apresen-

tada pelo governo, mas, na prá-
tica, o Tesouro continuará obri-
gado a pagar as aposentado-
rias. O desequilíbrio, portanto,
será deslocado para outro item
das contas públicas, sem ser eli-
minado. Sua redução exigiria
que o governo compensasse o
déficit com o corte de despesas
de custeio da gigantesca má-
quina estatal ou, então – hipóte-
se ainda menos provável que a
anterior –, que arrostasse a im-
popularidade, eliminando re-
núncias fiscais ou cortando dis-
pêndios com a aposentadoria
rural, além de tornar rígida a
destinação original da receita
da CPMF.
Reformas previdenciárias

são indispensáveis devido ao
impacto econômico de longo
prazo do déficit sobre as con-
tas fiscais. Entre 1988 e 2006, o
valor dos benefícios do INSS

passou de 2,5% do PIB para
8% do PIB e tende a crescer
com o aumento real do salá-
rio mínimo, que corrige 2/3
dos benefícios. O desequilí-
brio só será atenuado com a
adequação dos benefícios às
novas tábuas atuariais, pe-
riodicamente refeitas para
incorporar o aumento da
longevidade, e com a desvin-
culação do salário mínimo
do piso previdenciário. Sem
isto, mais carga tributária
será necessária para suprir
o INSS.
A reforma previdenciária

tem grande impacto políti-
co, como se viu em países ri-
cos, como a França e a Grã-
Bretanha. Por isso, se o go-
verno não comandá-la, ela
não sairá do papel.
E o governo não está mi-

nimamente interessado nis-
so. “O Fórum vai propor re-
formas de longo prazo e
sem terror”, disse Macha-
do ao Estado. Trata-se de
uma grave impropriedade,
pois o verdadeiro “terror”
é o risco de a conta previ-
denciária se tornar tão de-
sequilibrada, no futuro, que
inviabilize o pagamento de
benefícios semelhantes aos
atuais.
Do Fórum da Previdên-

cia seria de se esperar mais
do que propiciar um amplo
debate das questões previ-
denciárias, para que os ci-
dadãos possam se inteirar
dos complexos desafios fis-
cais. O papel do Fórum de-
veria ser o de preparar o ca-
minho para que o governo
enfrente uma reforma pre-
videnciária profunda, sem
escamotear o fato de que,
por motivos demográficos
e fiscais, a Previdência terá
de se ajustar à realidade.
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O
que mais chama a atenção
nos protestos que precede-
ram o desembarque do presi-
dente George W. Bush em
São Paulo é o primarismo do
antiamericanismo embutido

nesses ataques. Expressões de repúdio ao
seu desempenho como líder da mais inspira-
dora nação democrática do mundo ele as faz
por merecer, por uma profusão de motivos
tidos e sabidos. Vão desde a ab-rogação de
consagradosdireitos civis emseupaís e a iné-
dita concentração de poderes na Casa Bran-
ca à adoção rotineira da tortura como recur-
so legítimo na sua propalada “guerra ao ter-
ror”, numa afronta sem precedentes às con-
venções internacionais sobre tratamento de
prisioneiros, de que os Estados Unidos são
signatários. Em virtude desse calamitoso re-
trospecto, quepode ser destilado numasópa-
lavra – Iraque –, hoje em dia mais de 2/3 dos
seus compatriotas condenam o seu governo,
nascido, de resto, de uma grossa fraude elei-
toral no Estado dirigido por seu irmão.
Mas quando um punhado de gatos-pinga-

dos – cerca de 50 militantes do PSOL – se
junta no gramado diante do Congresso, ten-

do como madrinha a fanatizada ex-senadora
Heloísa Helena, para queimar Bush em efí-
gie, o que gostariam de incinerar, na realida-
de, seria a bandeira das estrelas e listras. A
substituição é eloqüente.Bushpode serdetes-
tado por muitos daqueles brasileiros interes-
sados em política internacional – eles pró-
prios uma parcela insignificante da popula-
ção. Mas não existe no País nada
parecido com um arraigado senti-
mento antiamericano, pela razão
elementardeque, ao longodahistó-
ria, Brasil e Estados Unidos nunca
tiveram problemas suficientemen-
te impactantes para atiçar no povo
um sentimento de antipatia, muito
menos de hostilidade, à potência do
Norte. Tampoucoa cultura demas-
sa brasileira abriga preconceitos
contra os Estados Unidos. Se algo se pode
dizer com segurança a respeito é que se trata
do contrário – hámuito.
Pode exasperar o duro tratamento que os

concidadãos que migraram clandestinamen-
te para os EUA recebem das polícias locais,
quando apanhados, ou as inexplicáveis recu-
sas de concessão de vistos temporários a ou-

trosnacionais, até quando convidados por or-
ganismos internacionais ali sediados. Mas
ninguémemsãconsciência acusará os ameri-
canos, nem mesmo as suas autoridades, de
nutrir preconceitos antibrasileiros. De novo
é o caso de dizer que, se algo prevalece, é o
contrário. E poucos hão de ser os lugares no
mundo em que um americano se sinta tão

bem como aqui. O Brasil definitiva-
mente não é um dos países com os
quais os EUA compartilham um
passado conturbado por disputas e
desavenças, nem tem, diferente-
mente do México, uma relação de
amor e rancor com los gringos. “Só
na América Latina o antiamerica-
nismo figura comoalicerce estrutu-
ral dopensamentode esquerda”, es-
creveu ontem no Estado o sociólo-

go DemétrioMagnoli. No Brasil, nem tanto.
Comparado com os vizinhos, e em propor-

ção às populações dos seus países, o País de-
certo divide com o Chile a condição de ser o
mais filoamericano. Imagine-se o fracasso de
público que seria em São Paulo um comício
contra o “Império”, como o que será protago-
nizado sábado em Buenos Aires pelo presi-

dente venezuelanoHugoChávez e o seu clien-
te oportunista Néstor Kirchner. Em que pe-
semasmazelas sociais brasileiras, é imprová-
vel que pudessem ser exploradas no País por
um tipo como Chávez para fomentar o ódio
aosEstadosUnidos. Provadisso éapreocupa-
ção de Lula em distinguir nitidamente as
suas relações pessoais com Bush dos trejei-
tos terceiro-mundistas da política comercial
do Itamaraty, que o governo nega que se de-
vam a um viés antiamericano, do gênero boli-
variano. Restam os carbonários de sempre:
as viúvasdoguevarismodaUNEedoPTradi-
cal, o filochavista João Pedro Stédile, que co-
munga com o caudilho da aversão à “demo-
cracia burguesa” e comanda as ações do
MST e da Via Campesina.
Quando sequer indispor a sociedadebrasi-

leira com os Estados Unidos, tudo é pretexto
– até a cooperação entre Brasília e Washing-
ton na área do biocombustível. Para os seus
detratores, o aumento da produção brasilei-
ra de etanol de cana, no quadro desse acordo,
diminuirá a oferta de alimentos. Esses gru-
pos fazem barulho e provocam distúrbios.
Mas a sua influência na ordem das coisas é
desprezível.
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petição. Vamos seguir o exemplo
dos chineses, copiar as idéias e
inovar também. O produto brasilei-
ro é ainda ingênuo em relação ao
produto importado. Nossas emba-
lagens são decadentes e não ofere-
cemqualidade ao consumidor.
Continuamos a exportarmatéria-
prima e até parece que a industria-
lização é coisa apenas de Primeiro
Mundo. Vamos tambémdar um
pouco as costas aos europeus, que
estão sempre a nos explorar, e
nos alinhar aos EUA, que têmmui-
tomais a nos oferecer em troca.
MARCO SANTOS DE AMORIM

marcoamorim@comcast.net

Bethesda MD, EUA

Acomeçardecima
Acheimuito interessante o comen-
tário do sr. JoséNêumanne a res-

peito da impunidade dos crimino-
sos (Quem é que tem mais direito
à vida?, 7/3, A2). Mas o que acon-
tece, naminha opinião, é que
os crimes vêm lá de cima, ou se-
ja, dos políticos, e são tratados
como desvio de conduta, e não
como crimes que verdadeiramen-
te o são. Como pode umpresi-
dente que faz de tudo para não
punir seus amigos condenar al-
guém?Se o dinheiro roubado
dos nossos bolsos todos os dias
por nossos dirigentes tivesse
sido aplicado emeducação, cons-
trução de presídios, etc., com
certeza hoje a situação seria dife-
rente. Não creio que a simples
redução damaioridade para os
criminosos vá resolver qualquer
coisa, porém tenho certeza que a
punição dos criminosos vai fazer
o crime diminuir. Mas a punição

tem de começar de cima, com os
envolvidos nomensalão, nos san-
guessugas, na remessa de dinheiro
para o exterior (CPI do Banestado).
Aí, sim, começaremos a acabar
com o crime. Como estão os srs.
Maluf, José Genoino, Antonio Paloc-
ci e outros? Infelizmente, não é o
que pensam os nossos governan-
tes, principalmente o sr. Lula.
LUIZ HIRSCHMANN

luiz.hirschmann@paodeacucar.com.br

São Paulo
●

Estava achando estranho o governo
ter desarmado a população emes-
mo assim ocorrerem tantos crimes.
Aíme explicaram: o governo desar-
mou somente os cidadãos que ti-
nhamarmas legais. Agora entendi.
EUDES CEPOVO

eudescepovo@hotmail.com

São Paulo

Descontinuidade
Vira emexe, o ex-secretário de
Planejamento doMunicípio de
São Paulo na gestãoMarta Su-
plicy, JorgeWilheim, freqüenta
as seções de cartas dos leitores
dos jornais para dissertar sobre
o que estaria sendo feito de erra-
do pela atual administração. Fala
agora dos corredores de ônibus
(Projetos urbanos, 7/3), invocan-
do editorial do Estado, e reclama,
emgeral, de uma suposta descon-
tinuidade de projetos entre uma
gestão e outra. No caso dos corre-
dores, de forma surpreendente,
ignora as próprias ressalvas que
faz o editorial a respeito da (má)
qualidade do planejamento e das
obras feitas pela gestãoMarta,
realizadas de afogadilho, na pres-
sa e na improvisação da campa-
nha eleitoral. Quanto a outros pro-

jetos que teriam sido desconti-
nuados, chega ao cúmulo de
mencionar o de umBairro Novo
na Barra Funda, e se esquece
de informar que tal projeto não
tem viabilidade técnica nem eco-
nômica. Esqueceu-se também
de que, como chefe da Emurb
(na gestão do PT a Emurb esta-
va vinculada à Secretaria do
Planejamento), foi o principal
responsável pelosmalfadados
túneis dos Jardins e Rebouças,
malfeitos emuitomais caros.
Esses túneis, candidatos a figu-
rar entre as piores obras já fei-
tas noMunicípio, estão aí para
testemunhar o desperdício de
recursos dos paulistanos e a
absoluta falta de planejamento
da Prefeitura, da qual o arquite-
toWilheim foi secretário. Mas
o sr.Wilheim tem toda a razão:

devemos defender arduamente
a continuidade da implantação
de “bons projetos urbanos” – o
que não é caso dos projetos por
ele referidos, que, ao contrário,
estão dando umduplo trabalho:
o de desfazer o que estava ruim
e o de projetar tudo novamente.
REGINA MONTEIRO, diretora de Meio

Ambiente e Paisagem Urbana da Emurb

São Paulo

Admirávelmundonovo
Comcerteza, omundo hoje esta-
ria bemmais colorido e humano,
e bemmenos dolorido e desuma-
no, se asmulheres estivessem
à frente dos principais comandos
que regem a humanidade.
PEDRO PINTO DA SILVA

pedropintosilva@yahoo.com.br

São Bernardo do Campo

Umfórumameaçado
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Antiamericanismosemlastro

Areprovaçãodoensinopúblico

Se o governo não
comandar a
reforma, ela não
sairá do papel

A progressão
continuada será
mantida, mas com
quatro avaliações
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