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N
o que já tem si-
do comparado
aos movimen-
tos pelo fim da
discriminação
contra a popula-

ção negra, na década de 1960 –
um marco na história contem-
porânea dos Estados Unidos –,
centenas de milhares de imi-
grantes latino-americanos
vêm participando de formidá-
veis manifestações de massa
em dezenas de cidades e na ca-
pital. As marchas e concentra-
ções visam a pressionar o Con-
gresso a aprovar uma lei que
permita aos mais de 11 milhões
de “hispânicos” que vivem clan-
destinamente no país regulari-
zar a sua situação, equiparan-
do-se aos 36 milhões de outros
imigrantes de mesma origem
geográfica que entraram legal-
mente na América, onde traba-
lham, pagam impostos, têm fi-
lhos na escola e se tornaram ci-
dadãos americanos. Deles tam-
bém fazem parte os 3 milhões
de ilegais anistiados em 1986
pelo presidente Reagan.
O crescimento explosivo

dos “indocumentados”, como
deles se fala eufemisticamente,
é um fenômeno recente. Nos
anos 1980, por exemplo, repre-
sentavam, se tanto, 1 em cada
4 imigrantes (por volta de 200
mil em 800 mil). Com a atra-
ção exercida pelo boom da eco-
nomia americana na década se-
guinte – o mais prolongado pe-
ríodo de prosperidade experi-
mentado pelos Estados Unidos
em tempos de paz – em con-
traste com o empobrecimento
dos seus vizinhos ao sul do Rio
Grande, a relação entre legais
e ilegais mudou radicalmente.
Entre 1995 e 1999, enquanto a
imigração autorizada semanti-
nha nomesmo patamar dos de-
cênios precedentes, na casa de

600 mil pessoas por ano, em
média, o ingresso de ilegais al-
cançou essa marca, para de-
pois superá-la.
A esmagadora maioria dos

indocumentados entra nos
EUA via México em condições
terríveis. Todos os anos, cente-
nas morrem tentando. Na sua
primeira campanha presiden-
cial, em 2000, George W.
Bush, prometeu – aos eleitores
e ao governo mexicano – dar
conta do problema. Nada fez, a
rigor, em parte devido ao clima
de paranóia, exaltação naciona-
lista e xenofobia provocado pe-
lo 11 de Setembro. Nem por is-
so diminuiu a dependência da

economia americana dos indo-
cumentados. Eles são mais da
metade do 1,8 milhão de traba-
lhadores agrícolas. Ganham
uma miséria e obviamente não
têm nenhum amparo social.
Ainda assim, recebem mais do
que nos seus países de origem
– quando têm trabalho ali.
Principalmente, sonham o

mesmo sonho que, a contar de
meados do século 19, levou às
portas da América os incontá-
veis milhões que dela fizeram a
primeira e maior nação de imi-
grantes (bem-sucedidos) da
história, revolucionando a geo-
grafia humana do planeta.
Mas, no passado, a América se
abria de costa a costa a pratica-
mente todos quantos tivessem
dinheiro para atravessar os
oceanos rumo à proverbial ter-
ra da oportunidade. É uma
amarga ironia que, na era da

globalização, quando o capital,
o trabalho terceirizado e a cul-
tura de massa têm livre trânsi-
to no mundo, cresçam as bar-
reiras à migração provocada
em última análise pelas pró-
prias “assimetrias”, como se
diz, da nova ordem econômica.
A atual reação nativista, visí-

vel a olho nu nos Estados Uni-
dos, estimulou a maioria repu-
blicana na Câmara dos Repre-
sentantes a aprovar em dezem-
bro último o mais draconiano
projeto sobre a questão da his-
tória do país. Prevê a constru-
ção de um muro de 1.100 quilô-
metros na fronteira com o Mé-
xico, deportações aceleradas e
a criminalização não apenas
dos imigrantes ilegais como
dos que os empregam e os so-
correm, entre eles igrejas e ON-
Gs. Ou seja, pelo menos 11 mi-
lhões de estrangeiros e sabe-se
lá quantos americanos seriam
passíveis de processo criminal.
Foi essa enormidade que de-
sencadeou os protestos hispâni-
cos, culminando com a passea-
ta que reuniu em Washington,
segunda-feira passada, 180 mil
pessoas.
Três dias antes, o Senado

perdeu a oportunidade de apro-
var uma resposta bipartidária
ao que o especialista Tamar Ja-
coby chama “um dilema moral
diabolicamente difícil”: o desti-
no dos ilegais. De um lado, re-
forçaria o controle de frontei-
ras. De outro, daria à maioria
dos indocumentados a chance
de se candidatar ao ambiciona-
do green card, ao cabo de um
processo de seis anos. O proje-
to foi obstruído e o Senado en-
trou em recesso de Páscoa.
Resta saber se, na volta, permi-
tirá a travessia para a legalida-
de da legião de trabalhadores
que apenas aspiram a ser cida-
dãos livres dos EUA.

S
e a formação esco-
lar das novas gera-
ções é o principal
caminho para o de-
senvolvimento de
um País, o Brasil

ainda tem um longo percurso
a percorrer. Esta é a conclu-
são dos dados relativos a 2004
do Plano Nacional por Amos-
tra de Domicílio (Pnad), que o
IBGE acaba de divulgar. Se-
gundo a pesquisa, um quarto
da população com idade igual
ou superior a 15 anos tinhame-
nos de quatro anos completos
de estudo, em 2004. São pes-
soas que só sabem escrever o
nome e têm dificuldades para
realizar operações aritméticas
e ler manuais de instrução.
São analfabetos funcionais.
Além disso, mostra a pes-

quisa, de todos os jovens na fai-
xa etária entre 18 e 24 anos,
idade em que deveriam cursar
uma faculdade, 53,5% conti-
nuam no ensino fundamental
ou no ensino médio. É um por-
centual alto e, por isso, preocu-
pante. Com relação à popula-
ção adulta, isto é, pessoas com
25 anos ou mais, a situação é
ainda mais dramática. Em
2004, 27,9% tinham três anos
de estudo, no máximo, e só
7,8% haviam concluído 15 anos
ou mais de escolaridade.
Por causa do velho proble-

ma da desigualdade regional, o
Norte e o Nordeste apresenta-
ram números piores do que o
Sudeste. NoNorte, os analfabe-
tos funcionais correspondiam
a 29,1% da população com
mais de 15 anos, em 2004. No
Nordeste, a proporção era de
37,6%, contra 18,1% no Sudeste
e somente de 13,6% na região
metropolitana de São Paulo, a
mais industrializada do País. O
tempo médio para a conclusão
do ensino fundamental é de 9,9

anos, no País, mas, em 6 dos 9
Estados do Nordeste, ele é de
11 anos ou mais, contra 8,7
anos, em São Paulo. No Nor-
deste, além disso, 73,2% dos jo-
vens com idade entre 18 e 24
anos ainda cursavam o ensino
fundamental ou médio, em
2004. E só 16,4% estavam ma-
triculados no ensino superior.
No Sudeste, a proporção che-
gava a 43,7%.
Um dos fatores responsá-

veis por esse atraso na trajetó-
ria escolar, seja no ensino bási-
co, seja no ensino superior, é a
inserção precoce de adolescen-
tes e jovens no mercado for-
mal ou informal de trabalho,

dada a necessidade que têm de
contribuir para a renda fami-
liar. Os dados do IBGE reve-
lam que 50,9% dos jovens de 18
e 19 anos trabalhavam. Desse
total, 30,1% só trabalhavam,
20,8% trabalhavam e estuda-
vam e 27,7% só estudavam.
Esses números revelam o al-

cance do desafio da revolução
educacional. Graças à criação,
há dez anos, do Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento
do Ensino Fundamental e de
Valorização do Magistério
(Fundef), o País conseguiu uni-
versalizar o ensino básico. Co-
mo revelam os números do IB-
GE, 97% das crianças na faixa
etária entre 7 e 14 anos esta-
vam matriculadas numa esco-
la pública ou privada, em
2004. Mas, se a etapa da ex-
pansão quantitativa das matrí-
culas foi vencida com sucesso,

o Brasil continua derrapan-
do na etapa da revolução
qualitativa do sistema edu-
cacional.
Em três anos e três me-

ses de gestão, o presidente
Lula teve três ministros da
Educação, o que levou seu
governo a perder o foco no
setor. Umdosministros con-
centrou sua atenção na alfa-
betização de adultos e em
programas mirabolantes,
enquanto outro perdeu um
tempo precioso com umpro-
jeto não menos fantasioso
de reforma universitária. O
governo só acertou quando
deu prioridade ao ensino
fundamental e médio, pro-
pondo a substituição do Fun-
def pelo Fundo deManuten-
ção e Desenvolvimento da
Educação Básica (Funeb),
projeto que modifica para
melhor osmecanismos de fi-
nanciamento da rede públi-
ca, mas que ainda depende
de aprovação no Senado.
Como o Pnad deixou cla-

ro, o cenário educacional
continua sombrio. Como
boa parte do dinheiro e do
esforço empregados no se-
tor resulta numa formação
de baixa qualidade, as novas
gerações não estão sendo
preparadas para enfrentar
omercado de trabalho do sé-
culo 21, que, além de ser
competitivo, exige alto nível
de escolaridade.
Neste momento em que

preparam seus planos de go-
verno, os aspirantes à Presi-
dência da República não de-
vem deixar de ler a pesqui-
sa do IBGE. É uma leitura
obrigatória, se quiserem
dar às novas gerações o pre-
paro de que precisam, para
se emancipar cultural, eco-
nômica e socialmente.
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E
mapenasdoisdiasogovernorea-
lizou saques a descoberto no va-
lor de R$ 26,17 bilhões, por meio
demedidas provisórias editadas
na quarta e na quinta-feira, uma
delas já publicada em edição ex-

traordinária do Diário Oficial. Antes dessas,
outras MPs haviam servido, desde o início do
ano, para financiar obras e outras despesas
descritas comourgentespeloExecutivoFede-
ral. Nas duas últimas o presidente Luiz Inácio
Lula da Silva foi especialmente ousado, abrin-
do créditos extraordinários no valor de R$
1,77 bilhão e, no dia seguinte, de R$ 24,4 bi-
lhões.Odinheiro foi destinadoaprogramasde
vários órgãos da administração federal.
O governo tem alegado o atraso na aprova-

ção do Orçamento para justificar as MPs. Na
melhor hipótese, a proposta orçamentária se-
rá votada nesta terça-feira, comquase quatro
meses de atraso. “Não é só culpa da oposi-
ção”, admitiu o ministro de Relações Institu-
cionaisdaPresidência,TarsoGenro. “Se aba-
sedogoverno funcionasse ouoperassedema-
neira coesa, nós teríamos votado o Orçamen-
to no dia que resolvêssemos.”
Saber quem é culpado pelo atraso pode

ser importante política e moralmente e a au-
tocrítica do governo, pela boca do ministro
Tarso Genro, é um fato positivo. Mas isso
não elimina um fato indisfarçável: o Executi-
vo tem abusado amplamente das medidas
provisórias e da faculdade de abrir créditos
extraordinários.
Primeiro, o critério de urgência para a li-

beração das verbas émuito discutí-
vel. A medida provisória editada
naquarta-feira, por exemplo, desti-
na-se a cobrir, entre outras despe-
sas, a continuação das obras da se-
dedoCentrodeExcelência emTec-
nologia Eletrônica Avançada de
Porto Alegre. Destina-se também
ao custeio de ações de inteligência
e comunicação da Presidência da
República e à modernização dos
processos de monitoramento e avaliação de
projetos de investimento pelo Ministério da
Fazenda. Essas e outras ações podem ser ne-
cessárias, mas não são urgentes, no sentido
usado para justificar o recurso a um proces-
so legislativo extraordinário.
Em segundo lugar, o governo está abrindo

créditos extraordinários combase numorça-

mento inexistente. A proposta de Lei Orça-
mentária não foi aprovada e, portanto, o
acesso a esses bilhões equivale a um saque a
descoberto.
Saques desse tipo são permitidos, na falta

de orçamento, apenas para as despesas de
custeio indispensáveis à operação mínima
da administração pública. Isso não inclui –

para dizer o mínimo – a maior par-
te dos objetivos listados nas medi-
das provisórias. Quanto às esta-
tais, contempladas na últimamedi-
da provisória, são evidentemente
capazes de operar e mesmo de in-
vestir semdepender, nestemomen-
to, das provisões contidas no Orça-
mento-Geral da União.
A preocupação do Executivo é

obviamente de outra natureza.
Seu objetivo é apressar omaior volume pos-
sível de dispêndios no primeiro semestre,
para escapar das limitações legais do perío-
do de eleições.
A ânsia de gastar para conquistar votos

vem pondo em risco a meta fiscal fixada para
2006. O superávit primário obtido no primei-
ro bimestre ficou em cerca de 50% da média

observada entre 2001 e 2005. Vários econo-
mistas, inclusive técnicos do governo, têm
chamadoa atenção para o risco de se perder o
controle orçamentário, se o Executivo não as-
sumir, desde já, uma atitudemais prudente.
ExecutivoeLegislativodevemàopiniãopú-

blica uma demonstração demaior respeito às
boas normas financeiras e administrativas.
Nada justifica o atraso da votação do Orça-
mento pelos parlamentares. É vergonhoso o
País não dispor, quase no fim de abril, de uma
programação de receitas e despesas para o
poderpúblico federal.Masnada justifica, tam-
bém, o recurso indiscriminado às MPs pela
Presidência da República. E não há como dis-
farçar a impropriedade da abertura de crédi-
tos extraordinários na atual circunstância.
De um lado, o Executivo tem agido como

se pudesse legislar unilateralmente sobre
matéria orçamentária. De outro, o Congres-
so tem procedido como legislar sobre recei-
tas e despesas do poder público não fosse
umade suas principais atribuições – uma fun-
ção e um direito característicos das moder-
nas democracias ocidentais. O abuso de um
lado espelha o desleixo do outro e ambos são
igualmente injustificáveis.
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probidade). Quem teria condições
morais de levantar essa bandei-
ra? Seria o Legislativo, com seus
mensaleiros e pizzaiolos?Muito
improvável. Ou o Judiciário, trans-
formado por seusmembros em
mero concessor de liminares e
habeas-corpus em série? Nem
pensar. Os caras-pintadas? Dificil-
mente; vivem agora preocupados
com baladas, roqueiros, droga e
bebida. O povo? Sem condição
nenhuma; composto em suamaio-
ria de analfabetos (ou cidadãos
quemal sabem desenhar o no-
me), constitui massa demanobra
de políticos espertos e demago-
gos. A parcela da populaçãomais
esclarecida parece indiferente,
acomodada ou, então, perdeu a
capacidade de se indignar. Osmili-
tares? Remotamente. Alémda
experiência traumática dos anos

de chumbo, pesa sobre eles a sus-
peição de terem feito acordo com
os narcotraficantes no episódio do
roubo das armas. O que sobra?
Força Sindical, CUT, CNBB, Fiesp,
OAB, UDR,MST, UNE e outras
tantas siglas? Não vejo como.
Atuam corporativamente e pen-
samexclusivamente em ocupar o
seu espaço. Francamente, não
vejo saída. A não ser Cumbica...
JOSÉ MARIA BOTURA

boturajm@yahoo.com.br

Itirapina

Aesperançanãomorreu
Apesar de toda a corrupção, com
desvio de verbas públicas emá
administração, o País está andan-
do e apresentando até um certo
desenvolvimento. Agora, fico ima-
ginando que país seria este se ti-

véssemos umgoverno ético, ho-
nesto e capaz de administrar. Se-
ria o país dasmaravilhas. A espe-
rança ainda nãomorreu e cabe a
nós, brasileiros, fazer uma depura-
ção na política e cobrar resultados.
JOSÉ CARLOS COSTA

policaio@gmail.com

São Paulo

Têmporas
Nesta era conturbada de nosso
país, com os repetidos escândalos
envolvendo os políticos, e nesta
época de Páscoa, nadamelhor do
que contar como surgiu omagnífi-
co prato japonês chamado “tempu-
ra”. Quando navegavam num jun-
co chinês do Ceilão paraMacau,
na China, trêsmercadores portu-
gueses, de nomes Francisco Zei-
moto, Antonio Peixoto e Antonio

daMota, foram empurrados por
um violento tufão para o sul do
Japão, onde o barco naufragou na
Praia de Nishimura Ko-Ura, situa-
da na Ilha de Tanegashima, onde
foram resgatados e salvos pelos
habitantes do lugar. Após restabe-
lecidos, e como era Páscoa, ou
Têmporas, pescaram peixes e ca-
marões e os fritaram com verdu-
ras. Os japoneses, que não co-
miampeixes e verduras fritos, fica-
ram curiosos. E foram informados
pelos portugueses de que, como
era semana das Têmporas, não
podiam comer carne. E do termo
Têmporas os japoneses criaram a
palavra para designar esse tipo de
comida: tempura. Isso aconteceu
na semana da Páscoa de 1543.
ARLINDO O. ARAÚJO GOMES DA COSTA

araujodacosta@gmail.com

São Paulo

Páscoaemisericórdia
Para os cristãos, a Páscoa é a data
mais importante do calendário
litúrgico. Deus, na sua bondade e
misericórdia infinitas, quis per-
doar o homem, para que o homem
voltasse a se unir a ele. Por isso
enviou seu próprio Filho para fa-
zer a redenção, para que o ho-
mem voltasse a amar a Deus e
merecesse de novo o céu. Assim,
Cristo sofreu a paixão emorte na
cruz, por amor e obediência aos
desígnios de Deus-Pai e por amor
aos homens. Misericórdia é amor,
mas não é só um sentimento, é
tambémuma “atitude”. Essa é a
“atitude” que Deus tem para com
a humanidade. Só por intermédio
de Cristo entendemos o que émi-
sericórdia, ao conhecermos suas
ações, palavras, morte e ressurrei-
ção. Pelo batismo, todos os cris-

tãos estão chamados a fazer pre-
sente entre os homens amiseri-
córdia deDeus-Pai, através da
compreensão, do perdão, do
amor. As palavras do Sermão da
Montanha “bem-aventurados os
misericordiosos porque alcança-
rãomisericórdia” (Mateus 5, 7)
nos revelam o grande amor de
Deus pelos homens. Nesta Pás-
coa, saibamos perdoar a todos e
sentir a necessidade damisericór-
dia de Deus, de nos dirigirmos a
Ele com fé, esperança e confian-
ça, para recuperar a graça e o
Amor (commaiúscula) pelo qual
temos acesso à plenitude de vida
e de santidade. O caminho se
tornamais fácil porMaria, a “mãe
demisericórdia”. Feliz Páscoa!
VERA LÚCIA PINHEIRO DA SILVA

verapinheiros@bol.com.br

São Paulo
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