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» IZABELA SADALLA GRISPINO
SUPERVISORA DE ENSINO

Lutar para elevar o nível de ensino das
escolas brasileiras, em especial das esco-
las públicas, é lutar pelo de-senvolvimen-
to do País, lutar pela desigualdade social.
A diferença educacional do pobre e do ri-
co só faz aumentar a concentração de
renda. Não há ascensão social sem educa-
ção de qualidade, inexistindo a possibili-
dade de empregos bem remunerados.

Quanto à economia, nosso decadente
ensino nega os recursos humanos neces-
sitados pelas empresas em mão-de-obra
qualificada. A produtividade fica inibida
diante do fraco treinamento dos professo-
res para encarar tecnologias mais avança-
das no campo da produtividade. O baixo
nível de escolaridade interfere, também,
na competitividade internacional, quan-
do países como o Brasil disputam a mes-
ma parcela do mercado globalizado.

O Índice de Desenvolvimento Humano
(IDH) é um indicador que passou a ser
usado pela Organização das Nações Uni-
das (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, fi-
cando abaixo da colocação que se encon-
trava no começo dos anos 90.A queda bra-
sileira 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 retroces-
so lamentável na educação.

O IDH mostra que a riqueza do País con-
tinua concentrada nas mãos de uma mino-
ria da população. Mostra, no Índice, quan-
tas 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

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 eco-
nômica é assistir melhor à escola. Investir
mais no ensino, melhorar e muito o salá-
rio dos professores, para que, estimula-
dos, assumam maior compromisso com a
educação. Para que se dediquem à reci-
clagem de conhecimentos, educando-se
convenientemente, contribuindo qualita-
tivamente com a escola que a época vem
pedindo. Ao capacitar-se melhor, o pro-
fessor, com mais possibilidades, entende-
rá que o maior objetivo da escola é fazer o
aluno aprender; dar-lhe uma boa forma-
ção 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 fi-
lhos na escola, colocam-nos em escolas
privadas. Uma pesquisa realizada pela
Unesco, feita com educadores brasileiros,
“O Perfil dos Professores Brasileiros”, di-
vulgada em maio de 2004, mostrou que os
professores brasileiros, ganhando mal,
preferem se sacrificar e pagar escolas par-
ticulares para seus filhos que deixá-los em
escolas públicas. Mostrou que 54% dos 5
mil entrevistados escolheram pagar pela
educação dos filhos. Querem garantir, se-
gundo a pesquisa, uma “mobilidade so-
cial” para eles, um futuro melhor daquele
que tiveram. Ponderou Jorge Werthein, re-
presentante da Unesco no Brasil, de que
“esses professores são a prova de que o in-
vestimento na educação tem altíssimo re-
torno”. Esses professores buscam qualida-
de 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 jo-
vens. É um projeto que, segundo o minis-
tro da Secretaria Geral da República, Luiz

Dulci, vai integrar as políticas para a ju-
ventude, desenvolvido por várias áreas do
governo, pelo Congresso e pela sociedade
civil. Entre as ações que se programam es-
tá a reativação do Projeto Rondon. Luiz
Dulci diz ser “um projeto totalmente no-
vo, diferente do que era realizado no pe-
ríodo autoritário”.

Contudo, o objetivo do novo Projeto
Rondon “continuará sendo o de permitir
uma integração maior dos estudantes
com a realidade das regiões menos favo-
recidas do Brasil”. É, na verdade, um inter-
câmbio, onde os jovens levam seus co-
nhecimentos e suas aptidões a outras re-
giões do País e, de retorno, assimilam no-
vas 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 ju-
ventude. O primeiro projeto foi criado em
1967, durante o regime militar, e durou até
1989. O propósito era levar estudantes uni-
versitários e professores para as regiões ca-
rentes do País, visando a realização de tra-
balhos sociais. Durou 22 anos e dele parti-
ciparam mais de 350 mil alunos e 13 mil
professores. O projeto atual pensa em am-
pliar a participação; além de universitários,
incluir alunos do ensino médio.

O projeto de integração para a juventu-
de quer priorizar ações na área do lazer,
tentando combater a criminalidade.
Atualmente, 18 áreas do governo têm
ações voltadas para a juventude e o nú-
mero de programas nessa ala chega a
48.Integrar ações entre os jovens propicia
avançar em direção à cidadania, à comu-
nicação social. 

O projeto Rondon foi no passado uma
iniciativa bem sucedida, em que a juven-
tude se sentia útil na prática de ações so-
ciais, desenvolvia a sociabilidade, o senso
humanitário do viver, a responsabilidade
perante a sociedade, vivenciando as desi-
gualdades regionais. Vale a pena repetir a
experiência.

» LUIZ OSWALDO NORRIS ARANHA

Durante a Idade Média, várias guerras se processaram entre a
França e a Inglaterra, destacando-se a dos cem anos. Nessa época
iniciava-se o uso das armas de fogo, com mosquetes e arcabuzes
que podiam decidir um embate, mas que só podiam dar um tiro
de cada vez. 

Conta-se que, em um dos famosos confrontos, as infantarias
francesa e inglesa ficaram frente a frente e, seguindo os ditames do
reinante cavalheirismo, cada uma das fileiras se curvou, retirando
os chapéus. Bradaram: V. Sas. podem dar início ao tiroteio. Após a
terceira ou quarta mesura, os ingleses, que eram mais práticos, de-
ram o primeiro tiro e venceram a batalha. Atualmente, no âmbito
da diplomacia e da Organização
Mundial do Comércio, também há
muita retórica e pouca ação.

O comércio mundial é historica-
mente dominado pelos países po-
derosos que hoje manobram os
cordéis com a força das finanças,
da tecnologia e do mercado. Exce-
ção foi criada pelos produtores de
petróleo que habilmente conse-
guiram firmar seu produto e con-
duzir os preços, amealhando gran-
des quantias de dinheiro que, infe-
lizmente, são mal utilizadas. No
restante, a divisão do Mundo entre
centro e periferia vem se mantendo, apenas sendo alteradas as
formas de dominação. 

Nesse contexto, a OMC representava esperança perante o pro-
tecionismo das nações ricas, que procuram defender suas insti-
tuições e mão-de-obra com o uso de instrumentos os mais diver-
sos. No entanto, essa entidade transformou-se em mero campo
de batalha estéril. 

Os poderosos impõem sua vontade, postergam a aplicação de
medidas que não lhes interessam e simplesmente não obedecem
às regras mais elementares. Os mais fracos falam muito e pouco
agem, até porque seus produtos em geral não são cartelizados e
eles competem entre si. Fica fácil para os ricos cooptarem alguns
dos membros com menor força e dividirem as posições. 

Novamente deve-se destacar a situação dos produtores de pe-
tróleo que, com união e inteligência, montaram um cartel ao qual
as demais nações tiveram que se curvar. Enquanto os cavalheiros
diplomáticos permanecem fazendo mesuras, os detentores das
reservas petrolíferas – e que não são grandes consumidores – im-
põem a quantidade que querem produzir e os preços de venda.

Esses países deram o primeiro tiro e ganharam a guerra do
petróleo. Os demais continuam a sofrer a ditadura tecnológica,
das finanças e do mercado, sem condições de impor preços ou
de se defender dos ataques que são perpetrados contra suas
economias. 

As nações em desenvolvimento, lutando com as dificulda-
des de capital, know how e escala produtiva (limitada pelo me-
nor consumo interno) precisam estabelecer regras para defen-
der suas indústrias. A maioria desses dispositivos pode ser
aceita, dentro de limites, pelos tratados internacionais de co-
mércio. Todavia suas exportações são dificultadas pelo prote-
cionismo imposto pelos mais ricos. Apenas alguns países asiá-
ticos, pautados na mão-de-obra barata, estão conseguindo

vencer essas barreiras.
Também eles deram seu pri-

meiro tiro e estão deslocando o
comando do comércio interna-
cional de manufaturados para o
seu pólo. É importante notar que
ninguém que ficou esperando pe-
la ajuda ou mesmo pela com-
preensão dos poderosos pulou o
fosso que separa o centro da peri-
feria e avançou. Muito menos
aqueles que se curvaram às im-
posições das instituições finan-
ceiras internacionais, capitanea-
das pelo FMI. Progrediram as Na-

ções que agiram por si e deram seu tiro na frente. 
Os cavalheiros ou submissos, se não dizimados, permanece-

ram na anterior posição de inferioridade. O Brasil tem colocado a
boca no trombone e protestado contra as pressões a que é sub-
metido. No entanto, precisa passar da retórica à ação e dar o seu
primeiro tiro.

Há condições para tal, com extenso território, enormes reser-
vas naturais (inclusive de petróleo) e grande contingente de mão-
de-obra que pode ser agregada ao processo produtivo, bem co-
mo quanto ao mercado consumidor em potencial. Dispõe de
energia hidrelétrica barata, a ser explorada, e desenvolveu inte-
ressante tecnologia para a biomassa, para a qual sua condição
geográfica é muito favorável. É visto com respeito pelas grandes
potências. 

Tem tudo para dar o tiro da independência e romper com os
organismos financeiros que procuram manter sobre o País seus
grilhões. Há divisões em sua política interna, mas pode haver
consenso para a batalha. Só cabe planejar para que, com inteli-
gência e consistência, vá da defesa passiva ao ataque efetivo.

O primeiro tiro

Educação e desenvolvimento social

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 gover-
no 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 ofi-
cial, a LAI representa a base simbólica e prática da trans-
parência de um país.

O compromisso com a transparência, porém, ter que
ir além. Se a Lei de Acesso a Informação não se consoli-
dar na prática – e acabamos de passar a marca do quarto
mês – a coluna dorsal da transparência nunca se levan-
tará e a infraestrutura de transparência que o Brasil
construiu nos últimos anos ficará precocemente des-
gastada, sem efetividade.

Olhando pelo mundo, as perspectivas não são alenta-
doras. Talvez apenas metade dos mais de 90 países que já
contam com leis de acesso conseguiram efetivamente “ti-
rar a lei do papel”. Esse descumprimento é compreensível.
Na verdade, “transparência” como conceito político é rela-
tivamente 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 salá-
rios pagos a funcionários públicos, revelando disparida-
des e excessos. A LAI ajudou também a Comissão da Ver-
dade, ao acelerar a abertura de arquivos da época da dita-
dura 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 transfor-
mando a maneira como nos relacionamos com a Admi-
nistração 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 ní-
veis 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 Aces-
so não conseguiu atingir um pedaço da Administração
Pública detentora de muitos recursos e muitas relações (e,
por consequência, muita informação): as empresas esta-
tais, como BNDES e Petrobras. Com orçamentos extraor-
dinários, 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 preci-
sam olhar para além da transparência – precisam fazer
mais perguntas usando a Lei e sobre o cumprimento in-
completo dela. É necessário, por exemplo, questionar os
órgãos de controle (Ministérios Públicos, Tribunais de
Contas e controladorias regionais) sobre o não cumpri-
mento da LAI por parte de seus jurisdicionados.

Talvez de maior importância, a sociedade precisa tra-
balhar 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 se-
tores distintos da sociedade tenham se apropriado de in-
formações 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 cida-
dãos 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 opo-
sição 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 corrup-
ção 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 prestan-
do atenção.

A OMC representava esperança
perante o protecionismo das nações
ricas, que procuram defender suas

instituições e mão-de-obra com o uso
de instrumentos os mais diversos. No

entanto, essa entidade transformou-se
em mero campo de batalha estéril
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Text Box
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