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PREÇOSVENDAAVULSA
SP,RJ,MG,PReSC: R$2,50 (segunda a sábado) eR$
4,00 (domingo). DF: R$2,50 (segunda a sábado) eR$
4,20 (domingo). ES, RS,GOeMT:R$3,20 (segunda a
sábado) eR$5,80 (domingo) .MS: R$3,20 (segunda a
sábado) eR$4,20 (domingo). BA, SE, PE, TOeAL: R$
4,00 (segunda a sábado) eR$6,00 (domingo). AM,RR,
CE,MA,PI, RN, PA, PB,ACeRO:R$4,50 (segunda a
sábado) eR$7,20 (domingo).

Uma avaliação superficial
dos avanços no ensino funda-
mental no País poderia levar-
nos a pressupor que o Brasil te-
nha progredido como deveria
no campo da educação. Essa pri-
meira impressão não poderia
ser diferente, na medida em
que o acesso à educação se tor-
nou uma realidade para mais
de 97% das crianças brasileiras.
A universalização do ensino na
faixa de 7 a 14 anos permitiu,
realmente, que uma legião de
excluídos tivesse pela primeira
vez a oportunidade de freqüen-
tar uma sala de aula.
Medidas importantes adota-

das a partir demeados da déca-
da de 90 contribuíram para es-
te novo cenário de inclusão edu-
cacional, como o Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do
Ensino Fundamental (Fundef),
o programa Bolsa-Escola – ago-
ra ampliado para Bolsa-Família
–, a diminuição do número de
professores leigos, a criação da
TV Escola e a introdução de
uma cultura de avaliação da
educação. Falta, no entanto,
avançar mais na consolidação
dessas medidas, especialmente
na introdução de mecanismos
que garantam qualidade na edu-
cação, algo sobre o que se tem
escrito muito, sem que sejam
propostos caminhos concretos.
Qualquer política pública com-
petente deve se debruçar candi-
damente sobre essa questão.
Com a conquista do ingres-

so do aluno à sala de aula no en-
sino fundamental, é preciso in-
vestir agora em ampliação do
acesso à educação infantil e ao
ensino médio no Brasil, pegan-
do duas pontas do sistema: per-
mitindo um iníciomais prepara-
do no contato com a escola e

buscando o aprofundamento
das condições de empregabili-
dade e de justiça social dos jo-
vens do País. O Fundo de Edu-
cação Básica (Fundeb), propos-
to pelo Ministério da Educação
(MEC) e em tramitação no Con-
gresso, atenderá justamente a
esse propósito. Parte dos R$
4,3 bilhões previstos para o fun-
do será, por exemplo, aplicada
em programas de formação de
professores da pré-escola e do
ensino médio – por isso sua
aprovação deve ocorrer o mais
rápido possível.
O Estado brasileiro, por sua

vez, terá o grande desafio de
promover mudanças qualitati-
vas no ensino público, em meio
a um cenário de universaliza-
ção atrasado em relação aos de-
mais países desenvolvidos e em
desenvolvimento. Enquanto,
em 1930, o Brasil tinha apenas
21,5% de suas crianças na esco-
la, países como Estados Unidos
e Argentina apresentavam na-
quela época, respectivamente,
92,1% e 61,3% de criançasmatri-
culadas no ensino fundamental.
O resultado desse atraso e da
qualificação deficiente do ensi-
no tende a ser o de um aluno
mal-instruído e, em parte, fada-
do à repetência escolar. O Bra-
sil conta comum índice de repe-
tência de 32% na primeira série.
Émais alto do que o constatado
no Paraguai (14%) e na Indoné-
sia (11%). Em países desenvolvi-
dos apenas 3% repetem. Isso
significa que no início do ensino
fundamental está se condenan-
do um terço da população brasi-
leira ao atraso e aos problemas
de baixa auto-estima, que resul-
tam em evasão escolar.
A entrada tardia da popula-

ção pobre na escola e sua curta
permanência nos
bancos escolares
são, sem dúvida, um
fardo que nosso
país ainda carrega-
rá nos próximos
anos e com o qual te-
rá de lidar com com-
petência, caso quei-
ra trilhar o mesmo
caminho de países
como a Índia e a Co-
réia do Sul, que his-
toricamente apre-
sentaramatrasos se-
melhantes e empou-
co tempo imprimi-
ram enorme salto
de qualidade nos pa-
drões de ensino de
suas crianças.
Mas, sem visão

clara do que deve
ser enfatizado na es-
cola para garantir
qualidade, perde-se
a oportunidade de
diminuir o fosso so-
cial que, além de in-
justo ao desconside-
rar talentos impor-
tantes, prejudica o
desenvolvimento do
País. Os parâme-
tros curriculares do

MEC deram uma pista do que
deveria ser enfatizado em cada
segmento de ensino, mas é im-
portante notar que, enquanto a
sociedade não se envolver com
uma discussão nacional sobre
como desenvolver corações e
mentes de nossos jovens, não
haverá melhoria sustentável
da educação.
Alguns pontos precisam es-

tar presentes em qualquer pro-
jeto que enfatize qualidade na
educação nacional. Talvez o
principal seja o de propiciar au-
tonomia intelectual e espírito in-
quiridor aos alunos. A possibili-
dade de obter respostas a suas
perguntas de forma indepen-
dente de mestres e eventuais
gurus e, melhor ainda, ser ca-
paz de estar permanentemente
fazendo perguntas são a base
de uma cidadania consciente. O
hábito da leitura por prazer é
um caminho importante a ser
contemplado neste projeto. Um
jovem que não lê dificilmente
formula seus próprios julga-
mentos, apresenta dificuldades
na compreensão das atividades
que a escola e posteriormente o
mercado de trabalho lhe apre-

sentam, não constrói um lazer
saudável. O acesso ao saber
acumulado pela humanidade é
vetado e, mais que isso, o com-
partilhamento de sonhos se tor-
na improvável.
Mas o que fazer num contex-

to em que, segundo pesquisa re-
cente da Confederação Nacio-
nal dos Trabalhadores em Edu-
cação (CNTE), 60% dos profes-
sores doBrasil não têm o hábito
da leitura? Estimular a criação
de bibliotecas municipais é uma
saída. Tive a oportunidade de
coordenar o programaSãoPau-
lo: um Estado de Leitores, que,
entre outras realizações, garan-
tiu aos 645 municípios do Esta-
do sua própria biblioteca públi-
ca. Capacitamos os bibliotecá-
rios e agentes de leitura e, com
aSecretaria de Educação, intro-
duzimos uma hora de leitura
por prazer na grade semanal.
Mas isso ainda é insuficiente.
É urgente capacitar os pro-

fessores para um trabalho mais
competente com a leitura, tor-
nando-os leitores. Se os mes-
tres gostarem de ler, freqüenta-
rem bibliotecas públicas e fize-
rem dos livros companheiros
de viagem, seus alunos também
o farão. É nesta cruzada que
agorame envolvo.●

Cláudia Costin, vice-presidente
da Fundação Victor Civita, foi

ministra da Administração
Federal e Reforma do Estado
(gestão FHC) e secretária da

Cultura do Estado de São Paulo

Quem não se lembra daque-
le divertido personagem da TV
que, com muita seriedade, ex-
plicava: “Uma coisa é uma coi-
sa, outra coisa é outra coisa!”?
Apostando na inexperiên-

cia do povo, o governo e o PT
estão usando de todos os
meios para impingir-lhe, goela
abaixo, a cínica versão de que
a inédita modalidade de assal-
to que eles inventaram e prati-
caram não passa de um sistê-
mico caixa 2.
Francamente! Imaginam

eles que cemmilhões de sonsos
vão acreditar que toda a sujei-
ra que veio à tona tenha se re-
sumido a um tradicional desli-
ze contábil e vão perdoar a qua-
drilha? O povo não vai cair nes-
sa. Vai saber distinguir! Caixa
2 é uma coisa. Assalto aos co-
fres do povo é outra coisa!
Ao longo destas últimas dé-

cadas o nosso sistema eleito-
ral veio sendo modificado. An-
tigamente os candidatos po-
diam receber, sem obrigação
de prestar contas, ajuda de
campanha vinda de pessoas fí-
sicas e jurídicas. Os doadores,
por sua vez, só registravam

contabilmente as doações se
assim o quisessem. Isso era
muito nocivo, pois as eleições
dependiam cada vez mais de
poder econômico.
Felizmente, aos poucos, gra-

ças ao aperfeiçoamento da fis-
calização sobre as movimenta-
ções financeiras e às importan-
tes alterações na área das pres-
tações de contas, os financia-
mentos de campanha foram fi-
candomais transparentes. Con-
correram decisivamente para
essa melhoria o fim do famoso
cheque ao portador e a Lei de
Licitações. Essa lei, que levou
mais de 20 anos para ser vota-
da, realizou uma verdadeira fa-
xina nas relações nem sempre
muito límpidas entre empresas
públicas e privadas. Ficou difí-
cil retribuir a ajuda na campa-
nha com favorecimentos às em-
presas doadoras por meio de
contratos superfaturados.
Para não contabilizar os re-

cursos doados criaram o caixa
2 e, para burlar a exigência de
endosso ao cheque ao porta-
dor, inventaram a figura do la-
ranja. Mas não bastava. Era
preciso arquitetar um jeito de
romper a blindagem que a Lei
de Licitações montava contra
os acessos privilegiados aos re-
cursos públicos. A brecha foi
descoberta: ela estava nas con-
corrências que cuidavam de
contratos para a prestação de
serviços na área de propagan-
da e publicidade.
Pelo fato de serem serviços

difíceis de medir materialmen-
te, a possibilidade de favoreci-
mentos ficava mais fácil, resi-
dindo nos famosos critérios de
notório saber ou notória com-
petência. Eles serviam para
apadrinhar os escolhidos e ga-
rantir contratos maleáveis. Os
compromissos com as empre-
sas de propaganda e publicida-
de vinham a calhar. A nova fór-
mula petista era um achado!
Testada em algumas prefeitu-
ras administradas pelo parti-
do, ela se revelou altamente se-
gura e eficiente. Foi assim que
surgiu o valerioduto.
As empresas públicas con-

tratavam projetos. As contra-
tadas faziam o depósito dos su-
perfaturamentos em bancos
cúmplices. O PT ia lá buscar o
dinheiro sob a forma de em-
préstimos que jamais seriam
cobrados. Essa dinheirama to-
da servia para ganhar eleições,
montar bancadas majoritá-
rias, conquistar mesas direto-
ras e muito mais.
Como acontece em todas as

organizações criminosas, des-
de as naus de piratas até as
mais bem-estruturadas má-
fias, a briga pelos espólios en-
tornou o caldo e desvendou o
mapa do tesouro! O País intei-
ro viu, ouviu e soube, como fi-
cou arquicomprovado, que es-
se dinheiro todo não veio de
caixa 2.
O assalto foi, isso sim, um

desvio indecente e premedita-
do de recursos públicos, com a
covarde utilização da única
área empresarial que poderia
escapar da vigilância da Lei de
Licitações. Muitas empresas
de propaganda e publicidade
estão sofrendo os efeitos da
desmoralização provocada em
seu setor, com suas
reputações postas
sob suspeita.
Montar um siste-

ma de desvio de re-
cursos públicos pa-
ra com eles custear
despesas do parti-
do, sustentar os gas-
tos de seus dirigen-
tes e comprar a
consciência de deze-
nas de deputados
eleitos pela legenda
de outros partidos,
isso não é caixa 2. Is-
so é outra coisa!
O País inteiro

acompanhou os fa-
tos. Conheceu-os pe-
los relatos de seus
próprios autores,
que não revelaram
nada sob tortura. A
saída que o governo
e o PT resolveram
adotar é a conheci-
da história de “min-
tam, mintam, que a
mentira acaba pare-
cendo verdade”. O
bordão deles é sem-
pre o mesmo: tudo
isso foi caixa 2, que
todos os políticos

sempre usaram...
De que modo nós, brasilei-

ros, poderemos combater es-
ta falácia? De que maneira
nós, eleitores, poderemos im-
pedir que esta desculpa possa
ser engolida?
Lutando por mais e melho-

res aperfeiçoamentos de nosso
sistema eleitoral. A realidade
ainda é muito vulnerável. O
malfadado voto proporcional
ainda onera demais os custos
da campanha.
Sem a barreira da cláusula

de desempenho, e com dezenas
de partidinhos de aluguel sem
eleitorado, os “preciosos”minu-
tos no horário gratuito vão cus-
tar uma nota. As produções de
vídeo e rádio continuam muito
caras. Como enfrentar essa si-
tuação? Olho vivo! Alerta ge-
ral. Ninguém pode se esquecer
de que esse pessoal é terrivel-
mente criativo!
Quando ficaram sem as faci-

lidades do caixa 2, eles soube-
ram inventar o valerioduto.
Não se pode subestimar a capa-
cidade de corrupção deles. A
de agora, por exemplo, é a de
querer confundir o eleitor.
Cabe ao povo distinguir. Es-

se esquema de corrupção que
eles puseram em prática nada
tem a ver com caixa 2. Trata-
se de um modelo novo e bem-
planejado de assalto ao trem
pagador, digno de um Oscar.
Vamos ligar o alarme!
Caixa 2 é uma coisa. Assal-

to aos cofres públicos é bem
outra coisa.●

Sandra Cavalcanti, professora,
jornalista, foi deputada

constituinte, secretária de servi-
ços sociais do governo Lacerda,
fundadora e presidente do BNH
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Pesquisaeleitoral
É inacreditável que, após tudo o
que semostrou da imundície
que assola o Planalto, Lula apare-
ça em pesquisa com patamares
estratosféricos de aprovação –
omaior retrato do nosso atraso
(14/2, A4). Triste realidade,
enquanto omundo civilizado
cresce a passos largos, nós
andamos para trás!
RENATO VERCESI

renato_vercesi@yahoo.com

São Paulo
●

É fácil entender por que as pesqui-
sas eleitorais voltaram a dar 10
pontos de vantagempara Lula
em relação a José Serra. Depois
de tantas denúncias gravíssimas
sobre o envolvimento de parla-
mentares no esquema domensa-
lão e sobre osmilhões de reais

distribuídos pelo esquema valerio-
duto/Banco Rural/DudaMendon-
ça, etc., quando apareceu o nome
de políticos da oposição (PSDB)
nomesmo esquema, a pizza ficou
inevitável. Placar: 9 a 5. Foi assim
que o deputado Pedro Henry
(PP) se livrou do processo de que-
bra de decoro parlamentar, com
votos de 2 conselheiros do PSDB
e de 2 do PFL, partidos que vão
morrer abraçados. E isso é só o
começo! O PT vai dar de goleada,
pois a oposição perdeu totalmen-
te a confiança. Infelizmente!
JOSÉ CARLOS ALVES

jc_alves@uol.com.br

São Paulo

Candidatoúnico
OPT chegou aos seus 26 anos de
existência com festa,muito falató-

rio e com umcardápio requinta-
do. E nós constatamos que, embo-
ra já longe de suamaioridade, só
conseguiu empurrar goela abaixo
umúnico nome para ser candida-
to à Presidência! Será que não há
alguém com condiçõesmelhores
emais preparado para tão impor-
tante cargo? Será que não bas-
tam os exemplos destes 4 anos?
LEILA ELSTON LEITÃO

São Paulo

‘Erraréhumano’
Odebate político brasileiro a ca-
da ano eleitoral se aprimora na
mesquinharia, de tal maneira que
somos forçados a admitir que
somos ingênuos, despreparados,
etc. Lula joga na vala comum,
com a frase “errar é humano”
(14/2, A1), o uso do caixa 2, a

apropriação indébita de recursos
públicos, a compra de votos e
outras “pequenas”mazelas. É no
mínimo acintosa para quempos-
tula a recondução ao cargo de
mandatário-mor. É tamanha a
desfaçatez que pergunto: até
quando a oposição permanecerá
com o debate voltado para ques-
tões pessoais, semproposta efeti-
va paramudar o que é necessá-
rio? Quitar a dívida com o FMI é o
mínimo que se poderia fazer. Me-
rece alarde? E a dívida interna,
esta sim resolveria a situação de
milhares de pessoas que vivem
abaixo da linha da pobreza e leva-
ria à retomada sustentável do
crescimento. Não devemos permi-
tir que o “erro” de nossos políti-
cos passe embranco!
BENEDITO MACHADO DA SILVA FILHO

bmfilho@sp.gov.br

Pindamonhangaba

Vagasemaisvagas
Neste espaço foram publicadas
ontem duas cartas de leitores in-
dignados com a prática do nepo-
tismo, especialmente no Judiciá-
rio. Mas, se nepotismo em si é
repugnante, como deve ser classi-
ficada a prática da “boquinha” de
milhares de petistas instalados
no governo?
GERALDO ALAÉCIO GALO

Ggalo10@aol.com

Guarulhos

Reformaagrária
Em relação àmatériaNem sindi-
cância impede venda ilegal de
lotes da reforma agrária (23/1,
A7), do sr. JoséMaria Tomazela,

o título já demonstra o jogo de
interesses do texto – amatéria
não trata de venda de lote. Quan-
do fui assentado, passei por as-
sembléia e na época foram assen-
tadas varias famílias de solteiros!
Em2002me formei como técni-
co emagropecuária, com especia-
lização em agronegócio, e fui cha-
mado para contribuir na coopera-
tiva da qual sou sócio fundador,
por tempo determinado. Não há
nada na Constituição que impeça
essa atitude. Quanto à família do
sr. Erivaldo, ela passava dificulda-
des e realmente fiz um acordo,
que não pôde ser cumprido, por
problemas econômicos. O que fiz
emmeu lote foi com recurso pró-
prio. No ano passado, o que foi
discutido foram formas de coope-
ração entre os assentados, desde
que ambas as partes fossembe-

CláudiaCostinSandraCavalcanti
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Talvez o principal
seja propiciar aos
alunos autonomia e
espírito inquiridor

Montar um sistema
de desvio de
recursos públicos
não é apenas caixa 2
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