
Divulgação

Você está satisfeito com a políti-
ca brasileira? Não. Então pare
de reclamar e vá para a escola.
Sério. E se puder leve seus can-
didatos com você. Não precisa
de nível superior, pós-gradua-
ção ou mesmo ensino funda-
mental. A única exigência é a
vontade de participar, mesmo
indiretamente, da gestão públi-
ca do país. Criada em 1991, a Es-
cola de Governo de São Paulo,
conveniada à Universidade de
São Paulo (USP), já formoumais
de 3 mil pessoas, inclusive vá-
rios políticos conhecidos, como
Rui Falcão, presidente do PT,
Antônio RogérioMagri, ex-mi-
nistro do Trabalho, Sidney Be-
raldo, secretário da Casa Civil
do governo de Geraldo Alck-
min, em São Paulo, e mesmo
doutores da USP, como o arqui-
teto João Whitaker.
Assim como a frase que abre

este texto, o objetivo da Escola
deGoverno éprovocar a socieda-
de e incomodar, despertando a
ação social. A escola é uma enti-
dade sem fins lucrativos, sem li-
gações partidárias ou religiosas,
fundada pelo professor Fábio
Konder Comparato (USP), com
apoio dos professores Maria Vic-
toria de Mesquita Benevides
(USP) e Claudinei de Melo (Mac-
kenzie), que tem como objetivo
incentivar a cidadania participa-
tiva, ampliando o controle social
sobre os governos. Para isso, ofe-
recedois cursos: FormaçãoCida-
dã, gratuito e com duração de

seis meses, voltado para todas as
pessoas que querem ter um pri-
meiro contato com os principais
conceitos sobre política e análi-
ses da situação social e econômi-
ca brasileira; e também o curso
Formação de Governantes, pago
e com duração de um ano, que
oferece aulas expositivas de do-
centes e especialistas nas esferas
políticas, empresarial e técnica
para analisar aspectos comoa for-
mação do Brasil contemporâneo
e a organização política brasilei-

ra. Ambos os cursos não exigem
formação anterior.

Clínicos gerais
“Nosso objetivo é formar clíni-
cos gerais e não especialistas”,
diz o psicólogo e acupunturista
Maurício Jorge Piragino, mais
conhecido como Xixo, diretor
presidente da Escola de Gover-
no. Há dez anos à frente da insti-
tuição, Xixo começou como alu-
no e hoje integra o grupo de se-
te voluntários que trabalham na

direção da escola. Os fundado-
res participam dos cursos como
professores e consultores.
A escola trabalha comométo-

do de ensino “Ver, Julgar e
Agir”, de tradição católica (veja
quadro). O método foi recomen-
dado pelo Concílio Vaticano II
(1961) como uma forma prática
de despertar a consciência críti-
ca da população e foi seguido por
educadores, como Paulo Freire.
A escola inspirou a criação da

Rede Brasileira de Formação de
Governantes, que conta com
dez escolas em todo o país. Nem
todas em funcionamento. “A
questão do financiamento é
complicada para manter os tra-
balhos”, diz Xixo. Em São Pau-
lo, são os cerca de R$ 285 pagos
mensalmente pelos alunos do
curso de Formação de Gover-
nantes que garantem a continui-
dade da instituição. “Temos pla-
nos de ampliar as formas de fi-
nanciamento”, diz, o que ajuda-
ria a aumentar o alcance da es-
cola. Dentre os planos de ação
está levar os cursos da cidada-
nia para o ensino fundamental.
“Nosso sonho é estimular o pro-
tagonismo nas escolas”.
Além dos cursos, a Escola

tem linha de ação política ativa,
que trata eixos como: reforma
partidária, democratização dos
meio de comunicação, regula-
mentação dos mecanismos de
democracia direta e defesa das
políticas afirmativas. ■

O governo sul-coreano e a
Hyundai Motor Company doaram
para a Fundação Biblioteca
Nacional, no Rio de Janeiro, mais
de 2 mil livros que equivalem
a R$ 71 mil. A cerimônia de
entrega foi realizada na última
semana e contou com a presença
da primeira-dama da Coreia do
Sul, Kim Yoon-ok, e do presidente
da Hyundai Motor Brasil, Chang
Kyun Han. A Biblioteca Nacional
é considerada pela Unesco uma
das dez maiores do mundo. Os
livros trazem informações sobre
a Coreia como cultura, geografia,
história, literatura, tradições,
arte, turismo. As publicações
têm edições em português,
inglês, coreano e espanhol.

Regiane de Oliveira
roliveira@brasileconomico.com.br

Aconteceu no último dia 16, em
São Paulo, o seminário Currículo
Global 2012 “Rio+20 vai à escola”,
que reuniu professores,
educadores, além de apoiadores
e organizadores do Projeto
Currículo Global: uma proposta
de ONGs internacionais e
nacional que pensam em
educação sustentável. No Brasil,
a organização que integra a
iniciativa é o Centro de Criação
de Imagem Popular (Cecip),
que conta com a participação de
seis escolas, privadas e públicas.
O objetivo é contribuir para que
crianças e adolescentes possam
tornar-se cidadãos conscientes
de que ações e decisões locais
têm impacto global.

O UNO Internacional, empresa
do Grupo Santillana, vai investir
€20 milhões para trazer ao Brasil
uma nova plataforma educacional.
A metodologia, que já está
presente em seis países da
América Latina (Argentina,
Colômbia, El Salvador, Equador,
Guatemala e México), se baseia na
transformação da gestão escolar
para que as instituições de ensino
se adaptem às necessidades do
século XXI. O objetivo é que, até
2015, cerca de 250 mil alunos da
educação básica particular
brasileira estejam estudando
neste novo modelo. Esse montante
renderia US$ 100milhões por ano à
companhia. Ameta é chegar a um
milhão de alunos até 2015 na AL.

Murillo Constantino

Uma escola onde se
aprende a fazer política
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LÍDERES NA SALA DE AULA Qual o papel da Escola de Governo

Fonte: Escola de Governo

A ESCOLA DE GOVERNO FOI 
CRIADA EM 1991, PARA 
OFERECER CURSOS A TODOS 
QUE PARTICIPAM DIRETA OU 
INDIRETAMENTE DA GESTÃO 
PÚBLICA, ISTO É, OS QUE 
TOMAM AS DECISÕES E OS 
QUE AS INFLUENCIAM

   OBJETIVO
Atuar politicamente para 
a transformação da sociedade 
brasileira, na defesa e promoção 
dos direitos humanos, dos 
valores republicanos 
e democráticos, da ética 
e do desenvolvimento nacional

   PRINCÍPIOS
Desenvolvimento; democracia 
participativa; direitos humanos; 
ética na política; valores 
republicanos

MÉTODO VER-JULGAR-AGIR

VERVER

JULGARJULGAR

AGIRAGIR

    Entrar em contato pessoal com a realidade e ouvir a comunidade
    Holismo: ver o todo e não apenas as partes
    Enxergar a longo prazo: ver é prever

    Analisar as causas, sempre múltiplas, de cada problema, 
em função da organização geral da sociedade

    A ação política deve obedecer a um planejamento estratégico, com 
a fixação de objetivos a serem atingidos num tempo determinado e a 
organização de meios, pessoais e materiais, para a sua consecução
    A execução do plano deve ser submetida a controle
permanente, para se evitarem abusos e ineficiências
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 27 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. 12.




