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A escola
não é o
problema

I

magino que a escrita nasceu da necessidade de não esquecer. O primeiro pré-homem que pensou
"preciso me lembrar disto" deve
ter olhado em volta procurando alguma
coisa que ele ainda não sabia o que era.
Era um pedaço de papel e uma Bic. Claro
que para chegar ao papel e à esferográfica tivemos que passar antes pelo risco
com vara no chão, o rabisco com carvão
na parede da caverna, o hieróglifo no tablete de barro etc. Mas a angústia primordial foi a de perder o pensamento fugidio ou a cena insólita. Pense em quantas ideias não desapareceram para sempre por falta de algo que as retivesse na
memória e no mundo. A história da civilização teria sido outra se, antes de inventar a roda, o homem tivesse inventado o bloco de notas.
As espécies que não desenvolveram
a escrita valem-se da memória intuiti-
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va. O salmão sabe, não sabendo, o caminho certo para o lugar onde nasceu
e onde deve depositar seus ovos. Dizem que o elefante guarda na memória
tudo que lhe acontece na vida, principalmente as desfeitas, mas vá pedir
que ele bote seu ressentimento no papel. Já o homem pode ser definido como o animal que precisa consultar as
suas notas. Nas sociedades não letradas as lembranças sobrevivem na recitação reiterada e no mito tribal, que
é a memória ritualizada. As outras dependem do memorando.
E mesmo com todas as formas de anotação inventadas pelo homem desde as
primeiras cavernas, inclusive o notebook eletrônico, a angústia persiste. Estou
escrevendo isto porque acordei com
uma boa ideia para uma crônica e botei
a ideia num papel. Normalmente não faço isto porque sempre esqueço de ter

um bloco de notas à mão para não esquecer a eventual ideia e porque sei, intuitivamente, que se tivesse o bloco de
notas à mão a ideia viria no chuveiro.
Mas desta vez a ideia coincidiu com a
proximidade de um pedaço de papel e
um lápis e anotei-a assim que acordei.
Não exatamente a ideia mas uma frase
que me faria lembrar da ideia. Estou
com ela aqui. "Conhece-te a ti mesmo
mas não fique íntimo."
E não consigo me lembrar de qual era
a ideia que a frase me faria lembrar.
Algo sobre os perigos da autoanálise
muito aprofundada? Sobre o pensamento socrático? Ou o quê? Não consigo me
lembrar. Um consolo, numa situação
destas, é pensar que se a ideia não é lembrada é porque não era tão boa assim.
Mas geralmente se pensa o contrário: as
melhores ideias são as que a gente esqueceu. O que é terrível.
Cavalcante
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Programa
muito
eficiente
JOÃO SABOIA

is.

que mais interessa para
o aperfeiçoamento da
educação? Simples medidas quantitativas ou a
avaliação do significado desses
procedimentos? A educação como ação que visa a transformar o
educando e a sociedade inicia-se
pela definição de seus objetivos:
o aprimoramento integral do homem, do seu físico, da sua racionalidade pela instrução, da sua liberdade psicológica, da sua sensibilidade e da sua responsabilidade social.
Medir não é o mesmo que avaliar. Embora as medidas possam
servir de base para avaliações,
não constituem o único referencial, nem o mais válido. A avaliação supõe um referencial pautado
pelos valores e não por índices
tecnicistas. Instrumentos de medida variam com os critérios escolhidos. Em si mesmos nada significam. Assim como altera-se completamente a avaliação de um país
conforme o referencial utilizado,
também o valor das escolas muda
de acordo com o critério de julgamento adotado.
Pode-se tomar como referência
o êxito obtido em integração social, em desenvolvimento humano, em consciência de cidadania,
em competências e habilidades
práticas.
O resultado do Enem pouco serve como ferramenta para avaliação, especialmente se não se considerar a proporcionalidade. O
Inep separou este ano os estabelecimentos por grupos conforme
o percentual de alunos que fizeram as provas, oferecendo assim
outro parâmetro de aferição:
● o grupo I reúne estabelecimentos
em que 75% ou mais dos estudantes
fizeram as provas;
● no II estão os que tenham participação de 74,99% a 50%;
● no III, de 49,99% a 25%; e
● no IV de 25% a 2% de participação
dos alunos nas provas.
As escolas com índice de participação menor que 2% ficaram
sem nota, assim como aquelas
com menos de dez alunos participantes do exame.
Diante dessa classificação estipulada pelo Inep, o MEC recomenda que se analise o desempenho
de cada instituição não só pela
pontuação, mas principalmente
levando em conta o grau de participação no exame de cada uma,
diminuindo assim a disparidade
entre elas. O critério apontado
pelo instituto, além de melhor expressar a realidade da classificação feita de modo global, visa a
minimizar distorções. Não se nega a importância das medidas,
quer-se apenas registrar a sua relatividade.
Os colégios não valem ou deixam de valer só por conta desses
resultados. Eles valem pelo muito
que promovem o crescimento, a
reflexão, o aprimoramento pessoal. A avaliação que se tem feito
da escola pública, por exemplo, é
injusta e revoltante. Não se pode
menosprezar um esforço e uma labuta tão difícil de um modo tão
simplista. Nada menos científico
do que uma avaliação fundamentada em apenas um instrumento
de medida.
A escola pública tem tido no
Brasil um papel primordial fomentando, muitas vezes, praticamente sozinha, com pouco apoio das
famílias e das autoridades e parcos recursos, materiais, a integração humana e social de crianças e
adolescentes e a sua inserção no
país como cidadãos produtivos e
conscientes.
O Enem atualmente funciona
como um instrumento similar do
antigo vestibular, determinando o
currículo do Ensino Médio. Desse
modo, está-se constituindo em
um obstáculo para o aprimoramento desse nível de ensino, já
que impede, de certo modo, o conhecimento livre, aprofundado e
crítico para promover apenas o
treinamento para um modelo único de prova. O problema talvez
não esteja na escola pública, mas
na utilização de um instrumento
único, de validade discutível, para avaliá-la.

VERISSIMO
Para não esquecer

Direito irrenunciável
os documentos do Arquivo Nacional.
A esta nova conjuntura nacional
m regime de urgência, a Câmara dos Deputados aprecia- adicione-se a histórica decisão da
rá o projeto de lei que cria a Corte Interamericana, que, no final de
Comissão da Verdade, com a 2010, condenou o Brasil no caso relafinalidade de elucidar as graves vio- tivo ao desaparecimento de integranlações de direitos humanos ocorridas tes da guerrilha do Araguaia durante
entre 1946 e 1988. Caberá à Comissão as operações militares ocorridas na
promover o esclarecimento circuns- década de 70 (caso Gomes Lund e outanciado de casos de torturas, mor- tros versus Brasil). Para a Corte as
tes, desaparecimentos forçados, disposições da lei de anistia de 1979
ocultação de cadáveres e sua autoria, são incompatíveis com a Convenção
identificando e tornando públicos as Americana, carecem de efeitos jurídiestruturas, os locais e as instituições cos e não podem seguir representando um obstáculo para a investigação
envolvidas.
Em 2009, o Programa Nacional de de graves violações de direitos humaDireitos Humanos III ineditamente es- nos, nem para a identificação e a putabeleceu a adoção de uma Comissão nição dos responsáveis.
Esta decisão endossa a relevante
Nacional de Verdade, visando a invesjurisprudência da Corte
tigar casos de violação
sobre a matéria. No cade direitos humanos do
so Barrios Altos versus
período ditatorial. A
Peru (2001), a Corte
proposta, contudo, foi
Comissão
considerou que leis de
alvo de acirrada polêanistia perpetuam a immica, fruto da tensão invai consagrar
punidade, propiciam
tragovernamental a resuma injustiça continuapeito do tema. De um laexperiência do
da, impedem às vítimas
do, o Ministério da Justiça e a Secretaria Espe- direito à memória e aos seus familiares o
acesso à justiça e o dicial de Direitos Humareito de conhecer a vernos sustentavam o abe à verdade
dade e de receber a resoluto apoio à proposparação correspondenta, em nome do direito
te, o que constituiria
à verdade e à memória;
por outro, o Ministério da Defesa a uma direta afronta à Convenção Ameacusava de “revanchista”, o que cul- ricana. As leis de anistia configuraminou, inclusive, com a exoneração riam um ilícito internacional e sua redo general chefe do departamento do vogação uma forma de reparação não
Exército, por ter se referido à “comis- pecuniária. No caso Almonacid Arellano versus Chile (2006), a Corte desão da calúnia”, em 2010.
Pela primeira vez, a proposta conta cidiu pela invalidade do decreto-lei
hoje com o apoio do Ministério da De- 2.191/78 da era Pinochet, por implifesa, tendo o aval dos comandantes car a denegação de justiça às vítimas
das três forças. Em julho, o Ministério e por afrontar os deveres do Estado
da Justiça garantiu a um grupo de 12 de investigar, processar, punir e repafamiliares de mortos e desaparecidos rar graves violações de direitos hupolíticos o acesso irrestrito a todos manos. No caso La Cantuta versus PeFLÁVIA PIOVESAN
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ru (2006), sustentou a Corte que “o
aparato estatal foi indevidamente utilizado para cometer crimes de Estado, para, depois, encobrir tais crimes
e manter seus agentes impunes. O jus
cogens resiste aos crimes de Estado,
impondo-lhe sanções”.
Neste contexto, a instituição da Comissão da Verdade simbolizará um
extraordinário avanço na experiência
brasileira, ao consagrar o direito à
memória e à verdade, permitindo a
reconstrução histórica de graves casos de violações de direitos humanos. Para a Comissão Interamericana
“toda sociedade tem o direito irrenunciável de conhecer a verdade do
ocorrido, assim como as razões e circunstâncias em que aberrantes delitos foram cometidos, a fim de evitar
que estes atos voltem a ocorrer no futuro”.
Diversamente dos demais países
da região, como conclui Anthony Pereira, “a justiça de transição no Brasil
foi mínima. Nenhuma Comissão da
Verdade foi até então instalada, nenhum dirigente do regime militar foi
levado a julgamento e não houve reformas significativas nas Forças Armadas ou no Poder Judiciário”. No
Brasil tão somente foi contemplado o
direito à reparação, com o pagamento de indenização aos familiares dos
desaparecidos políticos, mediante a
criação da Comissão Especial sobre
Mortos e Desaparecidos pela lei n o9.140 de 1995 e da Comissão de Anistia pela lei n o- 10.559 de 2002.
Sob a ótica republicana e democrática, assegurar o direito à memória, à
verdade e à justiça é condição essencial para fortalecer o estado de direito, a democracia e o regime de direitos humanos no Brasil.
FLÁVIA PIOVESAN é procuradora do estado
de São Paulo e professora da PUC/SP.

o último dia 19, o economista Fabio Giambiagi publicou um artigo no GLOBO em que classifica a política atual de reajuste do salário
mínimo como "o programa mais
ineficiente do mundo". Trata-se,
sem dúvida, de uma afirmativa corajosa, porém equivocada, que ignora a importância que a política
de recuperação do salário mínimo
teve no Brasil nos últimos anos e
que ainda terá no futuro.
Ele cita uma série de dados, todos corretos, para chegar à sua
conclusão que a atual política do
salário mínimo em vigor até 2014 é
ineficiente e deveria ser modificada. Seu equívoco é adotar a premissa de que o salário mínimo estaria
voltado para o combate à pobreza,
quando na realidade o seu principal papel tem sido na melhoria da
distribuição de renda. Para o combate à pobreza a melhor alternativa é um programa focalizado nos
mais pobres, como no caso do programa Bolsa Família.
A política do salário mínimo está
dirigida, principalmente, para o
mercado de trabalho e nesse sentido tem tido resultados muito favoráveis, elevando o piso salarial no
setor formal da economia e servindo de referência para a remuneração do trabalho no setor informal.
A do salário mínimo transcende
o mercado de trabalho estrito senso ao atuar como piso para as pensões e aposentadorias oficiais. Seu
único papel na área exclusiva da
assistência social é na definição do
valor do benefício de prestação
continuada, voltado a idosos e deficientes pobres, fixado em um salário mínimo.
Vários estudos já realizados mostram que o aumento do salário mínimo nos últimos anos teve forte influência na redução das desigualdades de rendimentos, resultando na
melhoria na distribuição de renda no
país. Com a continuidade da política
do salário mínimo esse movimento
favorável deverá continuar até 2014.
A luta incessante por uma melhor distribuição de renda e pela
redução da pobreza deve ser prioritária em qualquer governo no
Brasil. Nesse sentido, a combinação de uma política de aumento
real para o salário mínimo com o
fortalecimento do Bolsa Família
tem contribuído e obtido ótimos
resultados. O crescimento do salário mínimo está voltado para o primeiro objetivo, enquanto o Bolsa
Família está dirigido para o segundo. Nos dois casos são políticas
que podem e devem ser aperfeiçoadas no futuro.
JOÃO SABOIA é professor do Instituto de
Economia da Universidade Federal do Rio
de Janeiro.
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