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Lei de acesso
à informação:
um momento
decisivo
» GREGORY MICHENER
PROFESSOR ADJUNTO DA EBAPE/FGV

» FABIANO ANGÉLICO
PESQUISADOR DA FGV SÃO PAULO

O Brasil aprofundou de maneira impressionante a sua
“infraestrutura de transparência” no último ano. O governo da presidente Dilma Rousseff começou a renovar os
portais de transparência do País, construiu o novo Portal
de Dados Abertos e estabeleceu a Comissão da Verdade.
Ora, a aprovação da Lei de Acesso à Informação (LAI),
que entrou em vigor há quatro meses, foi o ato de maior
consequência para o País. Um mecanismo que fornece
ao cidadão o direito de pedir e receber informação oficial, a LAI representa a base simbólica e prática da transparência de um país.
O compromisso com a transparência, porém, ter que
ir além. Se a Lei de Acesso a Informação não se consolidar na prática – e acabamos de passar a marca do quarto
mês – a coluna dorsal da transparência nunca se levantará e a infraestrutura de transparência que o Brasil
construiu nos últimos anos ficará precocemente desgastada, sem efetividade.
Olhando pelo mundo, as perspectivas não são alentadoras. Talvez apenas metade dos mais de 90 países que já
contam com leis de acesso conseguiram efetivamente “tirar a lei do papel”. Esse descumprimento é compreensível.
Na verdade, “transparência” como conceito político é relativamente novo; nem sequer se usava a palavra no sentido
moderno antes que o termo Glastnost, do líder soviético
Mikhail Gorbachev, começasse a popularizar o conceito.
Mas no Brasil, a lei já está dando resultados. Obrigações
de transparência ativa ajudaram o País a conhecer os salários pagos a funcionários públicos, revelando disparidades e excessos. A LAI ajudou também a Comissão da Verdade, ao acelerar a abertura de arquivos da época da ditadura militar. Ressalte-se também a recente decisão do TSE
(Tribunal Superior Eleitoral) que, com base na Lei de
Acesso, abriu ao público informações sobre as receitas e
despesas dos candidatos às eleições municipais deste ano.
Em suma: a Lei de Acesso à Informação está transformando a maneira como nos relacionamos com a Administração Pública. Mas a euforia inicial diminuiu, e a Lei
de Acesso ainda não foi completamente implementada.
Este momento é decisivo: a partir de agora, ou a lei pega
de vez ou perderá força.
Três aspectos merecem reflexão. Em primeiro lugar, o
desempenho muito desigual em relação à LAI nos três níveis de governo e nos diferentes poderes indica que ainda
há muito trabalho. Em muitos estados e municípios, a Lei
de Acesso nem sequer foi regulamentada.
Em segundo lugar, convém destacar que a Lei de Acesso não conseguiu atingir um pedaço da Administração
Pública detentora de muitos recursos e muitas relações (e,
por consequência, muita informação): as empresas estatais, como BNDES e Petrobras. Com orçamentos extraordinários, algumas estatais de grande porte pouco fizeram
para se adaptar à LAI – e o decreto que a regulamentou no
âmbito no Executivo Federal amenizou as obrigações de
transparência das empresas estatais.
Por fim, um terceiro ponto, não menos importante: os
cidadãos, a imprensa e a sociedade civil organizada precisam olhar para além da transparência – precisam fazer
mais perguntas usando a Lei e sobre o cumprimento incompleto dela. É necessário, por exemplo, questionar os
órgãos de controle (Ministérios Públicos, Tribunais de
Contas e controladorias regionais) sobre o não cumprimento da LAI por parte de seus jurisdicionados.
Talvez de maior importância, a sociedade precisa trabalhar melhor a informação, em vez de apenas “olhar” a
informação tornada disponível a partir da Lei de Acesso.
Com uma ou duas exceções, não se tem notícia de que setores distintos da sociedade tenham se apropriado de informações públicas para fortalecer suas agendas.
Estudos sobre a Lei de Acesso à Informação ao redor do
mundo apontam que a atenção da imprensa e dos cidadãos fazem toda a diferença. A mídia e os cidadãos têm
um papel essencial no sentido de disparar alarmes para
indicar o descumprimento da Lei.
A competição política também costuma ser decisiva
para o efetivo cumprimento de uma Lei de Acesso: a oposição poderá fiscalizar melhor o oponente que ocupa um
cargo público se utilizar os mecanismos previstos na Lei
para obter informações relevantes.
Os esforços do governo brasileiro na criação de mais
transparência são louváveis. Os Portais da Transparência,
o Portal de Dados Abertos, a nova Comissão da Verdade e a
nova Lei de Acesso à Informação são todos excepcionais
mecanismos legais por si sós: eles possibilitam maior
transparência, e mais transparência pode expor corrupção e desperdício, incompetência e ineficiência.
A esperança é que alguém esteja observando e possa
ir além da transparência – de modo a trazer benefícios a
toda a sociedade, inclusive aos que não estão prestando atenção.
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» LUIZ OSWALDO NORRIS ARANHA

Educação e desenvolvimento social
» IZABELA SADALLA GRISPINO
SUPERVISORA DE ENSINO

Lutar para elevar o nível de ensino das
escolas brasileiras, em especial das escolas públicas, é lutar pelo de-senvolvimento do País, lutar pela desigualdade social.
A diferença educacional do pobre e do rico só faz aumentar a concentração de
renda. Não há ascensão social sem educação de qualidade, inexistindo a possibilidade de empregos bem remunerados.
Quanto à economia, nosso decadente
ensino nega os recursos humanos necessitados pelas empresas em mão-de-obra
qualificada. A produtividade fica inibida
diante do fraco treinamento dos professores para encarar tecnologias mais avançadas no campo da produtividade. O baixo
nível de escolaridade interfere, também,
na competitividade internacional, quando países como o Brasil disputam a mesma parcela do mercado globalizado.
O Índice de Desenvolvimento Humano
(IDH) é um indicador que passou a ser
usado pela Organização das Nações Unidas (ONU) a partir dos anos 90. Pelo IDH,
divulgado em julho corrente, o Brasil teve
uma queda acentuada no ranking que
mede o desenvolvimento humano no
mundo. Na comparação com 175 países e
2 territórios, entre os anos 2001 e 2002, o
Brasil caiu da 65.ª posição para a 72.ª, ficando abaixo da colocação que se encontrava no começo dos anos 90.A queda brasileira no ranking deu-se pela piora nos
dados de educação, principalmente pelo
percentual de analfabetos entre pessoas
com mais de 15 anos. A posição brasileira
no ranking mundial mostra um retrocesso lamentável na educação.
O IDH mostra que a riqueza do País continua concentrada nas mãos de uma minoria da população. Mostra, no Índice, quantas vezes a renda dos 10% mais ricos no País
é maior do que a dos 10% mais pobres, e o
Brasil atinge 85 vezes. Vemos, então, como
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somos um País desigual e quanto devemos
batalhar por uma educação de qualidade
para as classes menos favorecidas.
O grande caminho para enfrentar a
marginalidade educacional, social e econômica é assistir melhor à escola. Investir
mais no ensino, melhorar e muito o salário dos professores, para que, estimulados, assumam maior compromisso com a
educação. Para que se dediquem à reciclagem de conhecimentos, educando-se
convenientemente, contribuindo qualitativamente com a escola que a época vem
pedindo. Ao capacitar-se melhor, o professor, com mais possibilidades, entenderá que o maior objetivo da escola é fazer o
aluno aprender; dar-lhe uma boa formação e não apenas fazê-lo passar de ano,
muitas vezes, sem o mínimo necessário
de conhecimento.
Bons professores resultam em bons
alunos. Os próprios professores da rede
pública, quando se trata de colocar os filhos na escola, colocam-nos em escolas
privadas. Uma pesquisa realizada pela
Unesco, feita com educadores brasileiros,
“O Perfil dos Professores Brasileiros”, divulgada em maio de 2004, mostrou que os
professores brasileiros, ganhando mal,
preferem se sacrificar e pagar escolas particulares para seus filhos que deixá-los em
escolas públicas. Mostrou que 54% dos 5
mil entrevistados escolheram pagar pela
educação dos filhos. Querem garantir, segundo a pesquisa, uma “mobilidade social” para eles, um futuro melhor daquele
que tiveram. Ponderou Jorge Werthein, representante da Unesco no Brasil, de que
“esses professores são a prova de que o investimento na educação tem altíssimo retorno”. Esses professores buscam qualidade de ensino, garantia de evolução social,
que não encontram nas escolas públicas.
Um fato auspicioso que vem surgindo é
o projeto de política integrada para os jovens. É um projeto que, segundo o ministro da Secretaria Geral da República, Luiz
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Dulci, vai integrar as políticas para a juventude, desenvolvido por várias áreas do
governo, pelo Congresso e pela sociedade
civil. Entre as ações que se programam está a reativação do Projeto Rondon. Luiz
Dulci diz ser “um projeto totalmente novo, diferente do que era realizado no período autoritário”.
Contudo, o objetivo do novo Projeto
Rondon “continuará sendo o de permitir
uma integração maior dos estudantes
com a realidade das regiões menos favorecidas do Brasil”. É, na verdade, um intercâmbio, onde os jovens levam seus conhecimentos e suas aptidões a outras regiões do País e, de retorno, assimilam novas culturas, ganham novas experiências.
A volta do Projeto Rondon foi proposta
pela União Nacional dos Estudantes (UNE),
como uma ação voltada para a área da juventude. O primeiro projeto foi criado em
1967, durante o regime militar, e durou até
1989. O propósito era levar estudantes universitários e professores para as regiões carentes do País, visando a realização de trabalhos sociais. Durou 22 anos e dele participaram mais de 350 mil alunos e 13 mil
professores. O projeto atual pensa em ampliar a participação; além de universitários,
incluir alunos do ensino médio.
O projeto de integração para a juventude quer priorizar ações na área do lazer,
tentando combater a criminalidade.
Atualmente, 18 áreas do governo têm
ações voltadas para a juventude e o número de programas nessa ala chega a
48.Integrar ações entre os jovens propicia
avançar em direção à cidadania, à comunicação social.
O projeto Rondon foi no passado uma
iniciativa bem sucedida, em que a juventude se sentia útil na prática de ações sociais, desenvolvia a sociabilidade, o senso
humanitário do viver, a responsabilidade
perante a sociedade, vivenciando as desigualdades regionais. Vale a pena repetir a
experiência.
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Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 9 out. 2012, Primeiro Caderno, p. A-17.
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