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S aíramno mês passa-
do os novos resulta-
dos da Prova Brasil.
E não há como não
comentá-los, iden-
tificando os proble-

mas e contradições visíveis.
Não por acaso, o Ministério da
Educação pôs em relevo o Índi-
ce de Desenvolvimento da Edu-
cação Básica (Ideb), no qual pô-
de destacar alguns avanços, e
não a Prova Brasil. É aí que mo-
ra o perigo. Causa, assim, estra-
nheza o barulho feito.

De norte a sul, as notas perma-
necem estáveis e estabilizadas
num nível muito baixo. Em Lín-
gua Portuguesa e Matemática,
no 5.º ano houve aumento de
aproximadamente 5 pontos na
rede pública. Nas demais sé-
ries, nada digno de nota. Os 5
pontos na Prova Brasil não pas-
sam de flutuação estatística. O
aumento de 2009 a 2011 foi bem
menor que de 2007 a 2009, ape-
sar de avanços nas variáveis ex-
traescolares, como melhoria do
nível socioeconômico das famí-
lias, anos de escolaridade das
mães e acesso à pré-escola.

Continuam os fossos. O se-
tor privado faz enorme diferen-
ça nas séries finais do ensino
fundamental: 282 versus 236
pontos em Língua Portuguesa e
278 versus 237 em Matemática.
É a diferença entre ter ou não
futuro, fazer ou não ensino mé-
dio, já que não temos o profissio-
nalizante como opção.

Regionalmente, há dois Bra-
sis na rede pública: 215 pontos
no Sul maravilha e 171 no Nor-
deste. Isso significa que os alu-
nos do 5.º ano no Nordeste, em
média, se equivalem aos de 2.º
ano no Sudeste, Sul ou Centro-
Oeste. Destaque para Santa Ca-
tarina e Mato Grosso do Sul, on-
de as redes estaduais e munici-
pais tiveram mais de 10 pontos
de ganho nas séries iniciais.

O caso de Brasília deve servir
de alerta. Já em 2005 os alunos
do 5.º ano tiveram 185 pontos
em Língua Portuguesa, perto
da média atual dos municípios.
Todavia suas médias nas séries
finais não avançaram desde en-
tão, o que provavelmente suge-
re que o piso ainda está baixo.

As redes municipais das capi-
tais Manaus, Salvador e Campo
Grande melhoraram em Língua
Portuguesa e Matemática. Já
em Boa Vista e Natal, apenas
em Língua Portuguesa. Fortale-
za, Cuiabá e Rio de Janeiro, em

Matemática. O Rio de Janeiro
também se saiu melhor em Ma-
temática considerando os resul-
tados da 8.ª série. Em termos de
redes estaduais e de capitais, is-
so é o que dá para comemorar.

Por que os resultados resis-
tem a mudanças? Será que a edu-
cação não melhora por causa
das políticas em curso ou por-
que há boas políticas, mas não
foram implementadas? Os da-
dos da Prova Brasil e a experiên-
cia internacional sugerem que a
primeira hipótese é a correta. É
o foco errado das políticas em
curso que pesa negativamente.
Tanto que as exceções se si-
tuam sempre em escolas isola-
das, e não em redes de ensino. E
quando uma rede melhora e a
outra também, isso aponta para
fatores extraescolares.

A experiência internacional
de reformas educativas nos per-
mite identificar quatro lições.
Primeira: os avanços em educa-
ção não são graduais, tendem a
ser abruptos, como resposta a
intervenções vigorosas. A ideia
de metas de avanço gradual não
encontra apoio nos exemplos
dos países bem-sucedidos.

Segunda: os avanços, no ge-
ral, se dão de baixo para cima.
Para mexer no andar de cima é
preciso consertar os problemas
da base. Nenhum país faz tudo
de uma só vez. O ponto de parti-
da é assegurar a alfabetização
ao final do 1.º ano.

Terceira: mesmo com avan-
ços na base, é necessário diversi-
ficar o ensino médio, o que é di-
ferente de reduzir o número de
disciplinas, como precipitada-
mente anuncia o governo em fa-
ce dos resultados colhidos. As
medidas anunciadas são preo-
cupantes. De um lado, sugerem
que, como a temperatura está
quente, se pretende mudar o
termômetro, trocando a Prova
Brasil pelo Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem). De ou-
tro, permanece a incapacidade
do País de entender que há duas
questões envolvidas antes de se
falar em avaliação: uma é a diver-
sificação e a outra, a simplifica-
ção dos currículos do ensino
médio. Nada disso está na pau-
ta e o açodamento pode piorar

algo que já é ruim. À falta de um
protagonismo do governo fede-
ral, os Estados poderiam pro-
mover avanços, mas conti-
nuam presos à ideia do ensino
médio igual para todos.

Quarta: educação só funcio-
na com qualidade quando se
consegue atrair e manter jo-
vens talentosos na carreira. Por-
tanto, em matéria de reforma
educativa estamos na estaca ze-
ro e esbarrando no limite da me-
lhoria possível do sistema
atual, como revela a Prova Bra-
sil. Quem acredita que o PDE e
o PNE são propostas de refor-
ma educativa também deve
acreditar em Papai Noel.

Reformar a educação não é fá-
cil. O estrato mais rico da popu-
lação e as autoridades maiores
estão satisfeitos com os avan-
ços obtidos. As elites, míopes,
continuam a se beneficiar da
mediocridade geral e permane-
cem insensíveis às mazelas da
educação pública. Não leram
Solzenitzen e acreditam que po-
derão salvar-se sozinhas, sem
que o Brasil tenha uma escola
republicana para todos.

As corporações dominam os
Parlamentos, vitimizam o pro-
fessor e, com suas demandas as-
sociadas a uma desastrada ges-
tão de pessoal, vêm contribuin-
do para inviabilizar o funciona-
mento das operações escolares.
Para os executivos estaduais e
municipais é menos arriscado
atuar no varejo e promover
ações visíveis – construir cre-
ches, comprar ônibus, refor-
mar escolas, expandir o tempo
integral, inaugurar quadras es-
portivas – ou ceder a pressões
para implementar programas e
projetos de efeito pirotécnico.
O corporativismo no topo e o
clientelismo na base inibem
maiores arroubos.

Quem sabe, sementes de me-
lhoria poderão encontrar-se
em nosso federalismo descon-
juntado. O pior que podemos
ter agora são consensos e pac-
tos, pois nossa experiência não
é das mais positivas. Cabe fo-
mentar iniciativas de compro-
vado sucesso. Infelizmente, cor-
remos o risco de ser atropela-
dos por medidas centralizado-
ras, açodadas e de caráter pon-
tual, que desestimulam o que
comprovadamente funciona.
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Num mundo cada
vez mais rápido,
em que as infor-
mações se disse-
minampor múlti-
plos meios – gra-

ças à internet, ao tablet, ao celu-
lar e às mídias sociais –, o jornal
impresso tem futuro. O dilema
do jornal, com sua força na cons-
trução da democracia e seu pro-
tagonismo na agenda pública,
suscitou sugestivos debates no
9.º Congresso Brasileiro de Jor-
nais, evento promovido pela As-
sociação Nacional de Jornais
(ANJ) em São Paulo.

Para sobreviverem os jornais
precisam investir fortemente
na qualidade de seu conteúdo.
A internet é um fenômeno de
desintermediação. E que futuro
aguarda os meios de comunica-
ção, assim como os partidos po-
líticos e os sindicatos, num
mundo desintermediado? Só
nos resta uma saída: produzir
informação de alta qualidade
técnica e ética. Ou fazemos jor-
nalismo de verdade, fiel à verda-
de dos fatos, verdadeiramente
fiscalizador dos poderes públi-
cos e com excelência na presta-
ção de serviço, ou seremos des-
cartados por um leitorado cada
vez mais fascinado pelo aparen-
te autocontrole da informação
na plataforma virtual.

Há mais de uma década, falan-
do do alto da tribuna da Associa-
ção Mundial de Jornais, Bill Ga-
tes fez umexercício de premoni-
ção. Previu que no ano 2000 não
haveria mais jornais impressos.
Hoje, ao contrário da sombria
profecia deGates, os diárioscon-
tinuam vivos. No Brasil, para
além da permanência dos diá-
rios tradicionais, explodiu o fe-
nômeno dos populares de quali-
dade. O novo segmento não tem
apenas incorporado novos leito-
res. Ele, de fato, representa uma
esplêndida plataforma educati-
va. É fascinante ler alguns depoi-
mentos dos novos leitores. São
pessoas simples, frequentemen-
te marginalizadas do debate pú-
blico, que encontraram nos po-
pulares de qualidade a porta de
entrada da cidadania.

Os diários têm conseguido
preservar seu maior capital: a
credibilidade. A confiança da
população na qualidade ética
dos seus jornais tem sido um
inestimável apoio para o desen-
volvimento de um verdadeiro
jornalismo de buldogues. O
combate à corrupção e o enqua-

dramento de históricos caci-
ques da política nacional, al-
guns sofrendo o ostracismo do
poder e outros no ocaso do seu
exercício, só é possível graças à
força do binômio que sustenta
a democracia: imprensa livre e
opinião pública informada.

A revalorização da reporta-
gem e o revigoramento do jorna-
lismo analítico devem estar en-
tre as prioridades estratégicas.
É preciso atiçar o leitor com ma-
térias que rompam a monoto-
nia do jornalismo de registro.
Menos aspas e mais apuração.
O leitor quer menos show e
mais informação de qualidade.
O sensacionalismo, embora fes-
tejado num primeiro momen-
to, não passa pelo crivo de uma
visão retrospectiva. Curiosida-
de não se confunde com aprova-
ção. O prestígio de uma publica-
ção não é fruto do acaso. É uma
conquista diária. A credibilida-
de não se edifica com descargas
de adrenalina.

Apostar em boas pautas – não
muitas, mas relevantes – é ou-
tra saída. É melhor cobrir mag-
nificamente alguns temas do
que atirar em todas as direções.
O leitor pede reportagem.

Quando jornalistas, entrin-
cheirados e hipnotizados pelas
telas dos computadores, não
saem à luta, as redações se con-
vertem em centros de informa-
ção pasteurizada. O lugar do re-

pórter é na rua, garimpando a
informação, prestando serviço
ao leitor e contando boas histó-
rias. Elas existem. Estão em ca-
da esquina das nossas cidades.
É só procurar.

Quem tem menos de 30 anos
gosta de sensações, mensagens
instantâneas. Para isso a inter-
net é imbatível. Mas há quem
queira, e necessite, entender o
mundo. Para este público deve
existir leitura reflexiva, a gran-
de reportagem.

Antes os periódicos cum-
priam muitas funções. Hoje
não cumprem algumas delas.
Não servem mais para contar o
imediato. E as empresas jorna-
lísticas precisam assimilar isso
e se converter em marcas multi-
plataformas, com produtos ade-
quados a cada uma delas.

Há um modelo a ser seguido?
Nas experiências que acompa-
nho, ninguém alcançou a perfei-
ção e ninguém se equivocou to-
talmente. O perceptível é que
os jornais estão lentos para en-
tender que o papel é um supor-
te que permite trabalhar em al-
go que a internet e a rede social
não fazem adequadamente: a se-
leção de notícias, jornalismo de
alta qualidade narrativa e literá-
ria. É para isso que o público es-
tá disposto a pagar. A fortaleza
do jornal não é dar notícia, é se
adiantar e investir em análise,
interpretação e se valer de sua
credibilidade.

Estamos numa época em que
a informação gráfica é muito va-
liosa. Mas um diário sem texto é
um diário que vai morrer. O su-
porte melhor para fotos e gráfi-
cos não é o papel. Há assuntos
que não é possível resumir em
poucas linhas. E não é verdade
que o público não goste de ler.
Não lê o que não lhe interessa, o
que não tem substância. Um
bom texto, para um público que
adquire a imprensa de qualida-
de, sempre vai ter interessados.

Para mim, o grande desafio
do jornalismo é a formação dos
jornalistas. Se você for a um mé-
dico e ele disser que não estuda
há 25 anos, você se assusta. Mas
há jornalistas que não estudam
nada há 25 anos. O jornalismo
não é rotativa: o valor dele se
chama informação, talento, cri-
tério. Por isso é preciso investir
em jornalistas com boa forma-
ção cultural, intelectual e huma-
nística – pessoas que leiam lite-
ratura, sejam criativas e motiva-
das. E, além disso, que sejam
bons gestores. As competências
são demasiadas? Talvez. Mas é o
que nos pede um mundo cada
vez mais complexo e desafiante.

Há muito espaço para o jorna-
lismo de qualidade. Trata-se de
ocupá-lo. Com competência,
ousadia, criatividade e, sobretu-
do, com ética. A percepção do
cidadão a respeito do papel do
jornal é um inequívoco reconhe-
cimento do seu vigor editorial e
da força da sua credibilidade. O
Brasil depende, e muito, da qua-
lidade da sua imprensa.
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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 dilema
dos jornais

Fórum dos Leitores

Prova Brasil – novos
resultados, velhas mazelas

ELEIÇÕES E CORRUPÇÃO
Candidatos do Lula

“Já sou reconhecido como o can-
didato do Lula”, disse Fernando
Haddad. Convém lembrar que o
sr. João Paulo Cunha também era
candidato do Lulla, bem como to-
dos os outros petralhas que dispu-
tam cargos de prefeito. A popula-
ção não quer mais ser enganada.
PT nunca mais!
CALOS ROLIM AFFONSO
profrolim@globo.com
São Paulo

Nem pensar!

Até criança percebe que o empe-
nho do fogueteiro-mor na campa-
nha de um despreparado para a
Prefeitura paulistana não terá su-
cesso contando com a “boa vonta-
de” da ex-prefeita. Aqui, candida-
to ruim a gente rechaça e glosa!
FLAVIO MARCUS JULIANO
opegapulhas@terra.com.br
Santos

Saudade do Cacareco...

Os novos ventos: se eleito, Had-
dad trará de brinde para os paulis-
tanos os conselhos de Lula e o
probo estilo petista de governar;
vencedor Russomanno, do PRB
(nome fantasia do PL), terá o arri-
mo do Crivella, o amparo da Uni-
versal e o suporte da Record.
HELENA RODARTE C. VALENTE
helenacv@uol.com.br
Rio de Janeiro

Pesquisas em São Paulo

Todo cuidado é pouco em se tra-
tando de pesquisas eleitorais,
principalmente em São Paulo,
berço do partido que patrocinou
falcatruas como nunca antes nes-
te país. Em eleição anterior, uma
candidata tinha cerca de 80% nas
pesquisas, veio a eleição e não pas-
sou de 15%. Portanto, lembrem-
se: quem comprou votos a preço
de ouro, como vimos no mensa-
lão, pode muito mais comprar e

direcionar pesquisas... A mudan-
ça foi rápida demais. Nós, minei-
ros, somos mais desconfiados.
JULIO JOSÉ DE MELO
julinho1952@hotmail.com
Sete lagoas (MG)

De rejeição

Não entendo o “raciocínio” dos
que se manifestam nas pesquisas.
Por que Serra tem 43% de rejei-
ção? Estão decepcionados por
que ele nunca roubou, mensalou,
martaxou ou praticou malfeitos?
Esqueceram que fez ótima admi-
nistração e, quando ministro da
Saúde, foi ele que criou os medica-
mentos genéricos, que custam só
uma fração dos “de marca”? Que
males ele fez à cidade?
MÁRIO A. DENTE
dente28@gmail.com
São Paulo

Hilário político

É hilariante o horário eleitoral gra-

tuito – na verdade, pago por nós
com a elevada carga tributária. Se
pesquisarem, vão se surpreender
com o número insignificante de
ouvintes ou telespectadores inte-
ressados em perder seu precioso
tempo, salvo para dar muitas risa-
das dos absurdos que esses “hu-
moristas” falam e prometem.
MARIA TERESA AMARAL
mteresa0409@2m2.com.br
São Paulo

Liberdade de escolha

O que você decide de alguma ma-
neira o afetará no futuro, por esse
motivo a eleição é a grande opor-
tunidade de o povo expressar sua
opinião. Seu voto é soberano, por
isso não venda sua dignidade e vo-
te com convicção, sem ser levado
pelo estouro da boiada, pois você
pode perder seu voto, mas não de-
ve perder sua liberdade de esco-
lha. A democracia renova-se em
cada eleição e no final do pleito fi-
ca a lição de que a maioria é sobe-
rana, que somos um só povo e pa-

trão dos eleitos, os quais deve-
mos fiscalizar. Voto é sagrado,
portanto, escolha o melhor “santi-
nho” para que sua vida não seja
um inferno por quatro anos.
MANOEL JOSÉ RODRIGUES
manoel.poeta@hotmail.com
Alvorada do Sul (PR)

O voto certeiro

Temos este ano mais uma oportu-
nidade de eleger para o cargo pú-
blico de maior responsabilidade
de uma cidade pessoas de cará-
ter, honestas e, acima de tudo, sin-
ceras. Temos também a chance
de tentar exercer e usufruir uma
política de verdade, com valores e
democracia para toda a socieda-
de. Mas corremos o risco – por in-
genuidade ou incapacidade – de
parte do eleitorado votar em
quem não vai agregar valor algum
com seu poder e sem ter pelo me-
nos algum conhecimento sobre o
candidato, que muitas vezes mas-
cara a sua verdade. Em Campi-
nas, por exemplo, tivemos o caso,

extremamente vergonhoso para a
cidade, de um indivíduo inescru-
puloso, sem ética, de caráter falsá-
rio, que, ante os protestos contra
sua administração, acabou exone-
rado. Assim, fica o alerta de que
muitos podres podem estar sen-
do encobertos, fazendo-nos acre-
ditar em “homens poderosos”...
Espero que todos os cidadãos vo-
tem com opinião formada e ele-
jam os melhores candidatos.
JAMILE MATTAR DE LIMA
mattar_lima@hotmail.com
Campinas

MENSALÃO DO PT
Gato escaldado

Leio vários comentários projetan-
do a expectativa de uma possível
recuperação da ética e da moral,
apesar da ausência do chefe da
“quadrilha” no banco dos réus.
Ética e moral que, desde os tem-
pos de Rui Barbosa, vêm sendo
tergiversadas de acordo com os
critérios pessoais dos favoreci-
dos, atitude que corrói a alma dos
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Sua fortaleza não é
mais dar notícia, mas se
adiantar e investir em
análise, interpretação

Corporativismo no
topo e clientelismo
na base inibem
maiores arroubos
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 3 set. 2012, Primeiro Caderno, p. A2.




