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SINAIS PARTICULARES

OBrasil não cum-
pre o preceito
constitucional
de assegurar
educação de
qualidade a to-

dos os jovens e crianças. Compa-
rativamente com as necessida-
des do País e levando em conta a
dívida histórica que temos, prin-
cipalmente com a população
mais pobre, ainda estamos lon-
ge de afirmar que estamos bem.

Não poderíamos aceitar que
metade das nossas crianças do
terceiro ano do ensino funda-
mental não esteja alfabetizada
nem saiba fazer contas simples.
No entanto, os pais e as mães
dessas crianças, quando indaga-
dos por pesquisadores, respon-
dem que a escola de seus filhos é
nota 8, numa escala de 0 a 10.
Temos aí a enorme contradição
que resulta na baixa demanda
por qualidade.

Ainda falta muito para garan-
tirmos que todos aprendam e
concluam seus estudos na idade
correta. Somente se pusermos a
educação no centro das políti-
cas o Brasil terá como romper o
ciclo de pobreza e exclusão. O
recente crescimento da classe
média, tão festejado por todos
nós, poderá ruir mais adiante se
não tomarmos a decisão de efeti-
vamente dar um salto na educa-
ção, que é o caminho mais pode-
roso e sustentável para a promo-
ção de justiça social, com resul-
tados persistentes, duradouros.

Na cena mundial, países com
melhor desempenho na educa-
ção, como Finlândia, Coreia do
Sul e Canadá, conduziram políti-
cas bem-sucedidas, cuja aplica-
bilidade no Brasil deve ser refle-
tida pela diferença de contexto
social e cultural. Mas o que mais
chama a atenção são alguns fato-
res que eles têm em comum e
deveriam inspirar a ação de to-
dos nós, brasileiros. Primeiro,
decisão e coragem. Segundo,
persistência.

Existe nesses países, há déca-
das, a decisão institucionaliza-
da de garantir uma educação de
qualidade. É uma decisão das au-
toridades por influência da so-
ciedade, que tem a educação co-
mo um dos seus valores princi-
pais. Consciente, alerta, a socie-
dade desses países cobra, parti-
cipa, atua, e as autoridades pla-
nejam, cumprem, avaliam, nu-
ma movimentação de mão du-
pla. Não se trata simplesmente
de uma decisão do governo e se-
guida pela população. É tam-
bém, e ao mesmo tempo, o an-
seio manifestado pela popula-
ção que leva o governo a colocar
a educação como política cen-
tral e articuladora das demais,
com a garantia de que seja de

qualidade e com equidade.
A partir do impulso dado pela

decisão, vem a coragem da im-
plementação. Os responsáveis
pela educação precisam enfren-
tar resistências, derrubar pa-
drões antigos, viciados, e, ao
mesmo tempo, ousar novos ca-
minhos. Seja nos mais altos gabi-
netes, seja na linha de frente, na
sala de aula, os desafios de se-
guir adiante com uma proposta
inovadora, renovadora, exigem
atitude corajosa, firme.

Essa atitude deve ter como
princípio o diálogo com a socie-
dade, incluindo a comunidade
escolar; e como base, um plane-
jamento que todos conheçam e
estejam preparados, e engaja-
dos, para cumprir. São essen-
ciais metas claras, de entendi-
mento imediato, com monitora-
mento permanente e transpa-
rente. Como não existe solução

única para melhorar a educação
no Brasil, é necessário que dife-
rentes políticas estejam integra-
das em todos os níveis. E que
funcionem em sintonia, de for-
ma a apoiar o trabalho de mi-
lhões de profissionais da educa-
ção na enorme tarefa de garan-
tir, a todos os alunos e plena-
mente, o direito à educação.

Tramita no Congresso Nacio-
nal o novo Plano Nacional de
Educação (PNE), com metas
que o Brasil deverá cumprir nos
próximos dez anos – uma déca-
da sabidamente decisiva para
nosso país. Além de metas, o
PNE propõe um conjunto de es-
tratégias. Convergem para esse
documento as esperanças e os
esforços de diversas institui-
ções e de cidadãos que nos últi-
mos anos participaram ativa-
mente dos debates sobre a cons-
trução do plano. Mas de nada
adiantará termos um excelente
plano se não pusermos uma
enorme energia também em sua
operacionalização, para que vá
muito além de uma declaração
de boas intenções e se torne o
documento-guia para saldar-
mos a nossa dívida social e dar-
mos dignidade e oportunidade a
todos os brasileiros.

Do planejamento à prática,
dos conceitos à realização, per-
corre-se uma trajetória que pas-
sa necessariamente pela rotina
que disciplina e aperfeiçoa. A
educação ocorre no dia a dia e se
as políticas públicas e as ações
de governos e sociedade não
conseguirem chegar à sala de au-
la, para garantir uma educação
de qualidade, todos nós fracassa-
mos nessa missão.

Por fim, deve-nos inspirar a
persistência com que os países
que estão no topo da educação

mundial conduzem sua política
educacional. Não há solução má-
gica e rápida, nem como promo-
ver melhorias sustentáveis sem
continuidade – em que políti-
cas, projetos e ações são imple-
mentados, avaliados, aperfeiçoa-
dos, num processo contínuo.

Ainda que o PNE esteja com
sua tramitação muito atrasada
na Câmara dos Deputados, pois
ficamos todo o ano de 2011 sem
plano vigente e continuaremos
assim em boa parte de 2012,
suas metas e estratégias, logo
que aprovadas, devem ser assu-
midas com o engajamento de to-
dos nós. Os resultados espera-
dos só serão possíveis se houver
o compromisso de sermos per-
sistentes, não desistirmos dian-
te das inúmeras dificuldades
que certamente surgirão ao lon-
go desse imperativo percurso.

Enquanto o plano tramita, o
cotidiano das escolas e dos ges-
tores educacionais continua. Já
sabemos boa parte do que é pre-
ciso com urgência, como melho-
rara formação docente e a carrei-
ra dos professores, definir as ex-
pectativas de aprendizagem, ter
avaliações que sejam compreen-
didas e utilizadas na gestão edu-
cacional e mais tempo dos alu-
nos na escola. A tramitação no
Congresso não nos pode imobili-
zar, há muito a ser feito já.

Sem decisão, coragem e per-
sistência dificilmente cumprire-
mos a missão que este início de
século 21 nos impõe.
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DIRETORA EXECUTIVA DO MOVI-

MENTO TODOS PELA EDUCAÇÃO

Fundado em 1875
Julio Mesquita (1891-1927)
Julio de Mesquita Filho (1927-1969)
Francisco Mesquita (1927-1969)
Luiz Carlos Mesquita (1952-1970)

José Vieira de Carvalho Mesquita (1959-1988)
Julio de Mesquita Neto (1969-1996)
Luiz Vieira de Carvalho Mesquita (1959-1997)

Américo de Campos (1875-1884)
Nestor Rangel Pestana (1927-1933)
Plínio Barreto (1927-1958)

O jornalista Carl
Bernstein – fa-
moso no mun-
do inteiro de-
pois da série de
reportagens,es-

critas com Bob Woodward,
que revelou o escândalo Water-
gate e derrubou o presidente Ri-
chard Nixon, em 1974 – não for-
ma com o time dos corporati-
vistas. Sua crítica, aberta e dire-
ta, aos eventuais desvios das re-
portagens representa excelen-
te contribuição ao jornalismo
de qualidade.

“O importante é saber escu-
tar”, observa Bernstein. “As res-
postas são sempre mais impor-
tantes que as perguntas que vo-
cê faz. A grande surpresa no jor-
nalismo é descobrir que quase
nunca uma história correspon-
de àquilo que imaginávamos.”
O comentário é uma estocada
nas atitudes de engajamento,
arrogância e prejulgamento
que corroem e desfiguram a re-
portagem. “Os jornalistas, ho-
je, trabalham com um monte
de preconceitos”, sublinha.
“Fazem quatro ou cinco per-
guntas para provocar alguma
polemicazinha de nada, mas
evitam iluminar a cena, fazer
compreender.” Com a autori-
dade de quem sabe das coisas,
Bernstein dá uma lição de matu-
ridade profissional.

O bom jornalista ilumina a ce-
na, o repórter manipulador

constrói a história. A distorção,
no entanto, escapa à perspicácia
do leitor médio. Daí a gravidade
do dolo.

Na verdade, a batalha da isen-
ção enfrenta a sabotagem da ma-
nipulação deliberada, da pregui-
ça profissional e da incompetên-
cia arrogante. Todos os ma-
nuais de redação consagram a
necessidade de ouvir os dois la-
dos de um mesmo assunto. Mas
alguns procedimentos, pró-
prios de ranços ideológicos in-
vencíveis, transformam um
princípio irretocável num jogo
de aparência.

A apuração de mentira repre-
senta uma das mais graves agres-
sões à ética e à qualidade infor-
mativa. Matérias previamente
decididas em guetos sectários
buscam a cumplicidade da im-
parcialidade aparente. A deci-
são de ouvir o outro lado não é

honesta, não se apoia na busca
da verdade, mas num artifício
que transmite um simulacro de
isenção, uma ficção de imparcia-
lidade. O assalto à verdade cul-
mina com uma estratégia exem-
plar: repercussão seletiva. O plu-
ralismo de fachada, hermético e
dogmático, convoca pretensos
especialistas para declararem o
que o repórter quer ouvir. Mata-
se a notícia. Cria-se a versão.

Certos setores da imprensa,
vez por outra, têm caído nessa
tentação antijornalística. Trata-
se de uma prática que, certamen-
te, acaba arranhando a credibili-
dade. O leitor não é tonto. A ver-
dade, cedo ou tarde, acaba se im-
pondo. O brilho da pauta cons-
truída com os ingredientes da
fraude é fogo de artifício. Não é
ético e não vale a pena. Ainda
não conseguimos, infelizmente,
superar a síndrome dos rótulos.
Alguns colegas não perceberam
que o mundo mudou. Insistem,
teimosamente, em reduzir a vi-
da à pobreza de quatro clichês:
direita, esquerda, conservador,
progressista. Tais epítetos, es-
trategicamente pendurados,
têm dupla finalidade: exaltar ou
afundar, gerar simpatias exem-
plares ou antipatias gratuitas.

Sucumbe-se, frequentemen-
te, ao politicamente correto.
Certas matérias, algemadas por
chavões inconsistentes que há
muito deveriam ter sido bani-
dos das reações, mostram o fla-
grante descompasso entre essas
interpretações e a força eloquen-
te dos números e dos fatos. Re-
sultado: a credibilidade, verda-
deiro capital de um veículo jor-
nalístico, esvai-se pelo ralo dos
preconceitos.

A reportagem de qualidade é
sempre substantiva. O adjetivo

é o adorno da desinformação, o
farrapo que tenta cobrir a nudez
da falta da apuração. É importan-
te que os responsáveis pelas re-
dações tomem consciência des-
ta verdade redonda: a imparciali-
dade – que não é neutralidade –
é o melhor investimento.

A precipitação e a falta de ri-
gor são outros vírus que amea-
çam a qualidade. A incompetên-
cia foge dos bancos de dados. Na
falta de pergunta inteligente, a
ditadura das aspas ocupa o lugar
da informação. O jornalismo de
registro, burocrático e insosso,
é o resultado acabado de uma
perversa patologia: o desprepa-
ro de repórteres e a obsessão de
editores com o fechamento.
Quando editores não formam
os seus repórteres, quando a
qualidade é expulsa pela ditadu-
ra do deadline, quando as pau-
tas não nascem da vida real, mas
de pauteiros anestesiados pelo
clima rarefeito das redações, é
preciso ter a coragem de repen-
sar todos os processos.

Autor do mais famoso livro so-
bre a história do jornal The New
York Times, Gay Talese vê al-
guns problemas a partir da crise
que atingiu um dos mais influen-
tes diários do mundo. Embora
faça uma vibrante defesa do Ti-
mes, “uma instituição que está
no negócio há mais de cem
anos”, Talese põe o dedo em al-
gumas chagas que, no fundo,
não são exclusividade do jornal
americano. Elas ameaçam, de fa-
to, a credibilidade da própria im-
prensa. “Não fazemos matéria
direito porque a reportagem se
tornou muito tática, confiando
em e-mails, telefones, grava-
ções. Não é cara a cara. Quando
eu era repórter, nunca usava o
telefone. Queria ver o rosto das
pessoas. Não se anda na rua, não
se pega o metrô ou um ônibus,
um avião, não se vê, cara a cara, a
pessoa com quem se está conver-
sando”, conclui Talese.

A autocrítica interna deve ser
acompanhada por um firme pro-
pósito de transparência e de reti-
ficação. Uma imprensa ética sa-
be reconhecer os seus erros. As
palavras podem informar corre-
tamente, denunciar situações in-
justas, cobrar soluções. Mas po-
dem também esquartejar repu-
tações, destruir patrimônios, de-
sinformar. Confessar um erro
de português ou uma troca de
legenda é fácil. Mas admitir a
prática de prejulgamento, de en-
gajamento ideológico ou de le-
viandade noticiosa exige pulso e
coragem moral.

Reconhecer o erro, limpa e
abertamente, é condição da qua-
lidade e, por isso, um dos alicer-
ces da credibilidade.
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Iluminar
a história
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PRISCILA
CRUZ

A decisão
pela educação

COPA 2014
Leis conflitantes

Haja bafômetros! Com a libera-
ção geral patrocinada pela Lei da
Copa, os torcedores que “enche-
rem a cara” durante os jogos se-
rão detidos nos próprios estacio-
namentos dos estádios. A arreca-
dação de fianças poderá superar
a de ingressos.
SERGIO S. DE OLIVEIRA
ssoliveiramsm@hotmail.com
Dalas, Texas (EUA)

O nome da bola

Em atenção à carta do leitor sr.
Saulo Vieira Tortelli (9/12), e ins-
pirado no nome da bola da Copa
do Mundo de 2010 (Jabulani), o
nome da bola da Copa de 2014
poderia ser Já Burlei.
PEDRO PAULO PRADO
pedropauloprado@instale.eng.br
São Paulo

De mão para mão

Pois é, procura-se um nome que
venha a caracterizar a bola da Co-
pa de 2014, como Gorduchinha e
Samba, que já foram lembrados.
Há outra indagação para achar
um nome que venha ao encontro
do nome da “bola” de João Have-
lange e Ricardo Teixeira, que, em
vez de correr de pé para pé, corre
de mão para mão. Para esta o no-
me certo é Bolacha, que está em-
panturrando suas algibeiras para
matar-lhes a incontrolável e anti-
patriótica fome pelo dinheiro es-
poliado do nosso país.
ANTONIO BRANDILEONE
abrandileone@uol.com.br
Assis

Mais sugestões

Mais uma sugestão de nome para
a bola: Pecpop (pão e circo para o
povo). Ou, então, Mucasp (mais

uma conta a ser paga).
RICARDO MARIN
s1estudio@ig.com.br
Osasco

Mutreta

O nome deve ser Mutreta – das
obras sem licitação. Esse é o no-
me correto. Um chute de escan-
teio na Mutreta.
JOSÉ PIACSEK NETO
bubapiacsek@yahoo.com.br
Avanhandava

Mensaleira

Sexta-feira, 9 de dezembro, Dia
Internacional da Corrupção,
ocorreu-me que o melhor nome
para a bola da Copa seria Mensa-
leira. Assim todos os jogadores
estariam chutando a Mensaleira
e fazendo esforço para colocá-la
nas redes – que poderíamos cha-
mar de grades.

NELSON PEREIRA BIZERRA
nepebizerra@hotmail.com
São Paulo

CORRUPÇÃO
Rumos

Grandes eventos estão sendo pre-
vistos para o Brasil. Os rumos da
corrupção, no entanto, deixam-
nos preocupados e perplexos:
com tanto dinheiro já desviado e
não retornado, que condições te-
remos de concluir as tarefas pro-
postas e inadiáveis? Os ministros
que saem não devolvem o que
embolsaram e os que continuam
não têm força política suficiente
para responder por suas respon-
sabilidades, mesmo porque já
não contam com a credibilidade
indispensável aos seus atos. A
presidente está de mãos atadas,
apesar de todos os seus esforços
pró-faxina geral. De qualquer mo-
do, ainda esperamos que o próxi-
mo ano venha com mais esperan-

ça e se consigam as mudanças e
providências pertinentes. Até lá,
feliz Natal para todos!
RUTH DE SOUZA L. HELLMEISTER
rutellme@terra.com.br
São Paulo

2012 auspicioso?

Esqueceram-se do ministro Má-
rio Negromonte? Por que não sai
de mãos dadas com Fernando Pi-
mentel? Pelo menos seria uma
saída diferente, assim, por lote. E
econômica também, já que o nú-
mero de praticantes de “malfei-
tos” é inesgotável. Enquanto is-
so, nós, brasileiros, folgamos em
saber que a maioria dos minis-
tros do STF detém a ideia da
constitucionalidade da Lei da Fi-
cha Limpa. Essa é a melhor notí-
cia de 2011 e um ótimo presságio
para 2012! Que nada, nem algu-
ma brecha ali cavada à unha, se
interponha nesse caminho. Ser
ético é do bem!

MYRIAN MACEDO
myrian.macedo@uol.com.br
São Paulo

Pimentel

O caso do ministro Fernando Pi-
mentel e de tantos outros “guerri-
lheiros” de esquerda me faz lem-
brar a genial frase de Millôr Fer-
nandes: “Desconfio de todo idea-
lista que lucra com o seu ideal”.
SERGIO PIRES
sppires@terra.com.br
São Paulo

Dilma e o malfeito

A presidente disse não ter com-
promisso com o malfeito. Mas
seu governo não tem sido capaz
de fiscalizar, deixando isso a car-
go da “imprensa conspiratória”.
FLAVIO LANGER
diretoria@spaal.com.br
Taboão da Serra

Fórum dos Leitores
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CARLOS ALBERTO
DI FRANCO

LEO MARTINS

A apuração de mentira
é uma das mais graves
agressões à ética e à
qualidade informativa

Não há solução mágica
nem como promover
melhorias sustentáveis
sem continuidade
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