OS DESMANDOS DA CORRUPÇÃO

Izabel Sadalla Grispino *

Os caminhos abertos, a que proporciona a democracia, vêm conduzindo o povo a
manifestações explícitas, a favor da moralização do nosso sistema nacional carcomido. A mídia
esclarecida vem alertando a população para os desmandos da corrupção, para os prejuízos
que ela causa ao País, empobrecendo-o. As denúncias de corrupção, veiculadas pelos meios
de comunicação, encontram forte ressonância junto à população, que começa a exigir
transparência de atos e de fatos.

A conjuntura nacional vem se transformando, realinhando-se com vistas à moralização.
Caminhando nessa direção, será ela, a corrupção, quem, em breve, entrará em crise, com
estreitamento das possibilidades de sua ocorrência e com exigência de sua punição.

Sob forma clara ou velada, a corrupção se instala na educação, na saúde, na segurança,
marca presença maciça no comércio. Ela chegou num grau extremo de aceitação e, conforme
nos ensina a própria vida, os extremos tendem a chocar-se, trazendo o verso da moeda. Nesse
preceito reside a grande esperança.

Ao penetrar no interior das instituições, poucas são as que se mantêm impolutas. No artigo da
semana passada, abordei a desmoralização reinante nos cursos supletivos particulares a
distância e os passos enérgicos tomados pelo Conselho Estadual de Educação (CEE) de São
Paulo, a respeito. Nem mal a decisão do Conselho saiu publicada no Diário Oficial, já se
iniciavam tentativas de driblá-la.

Uma escola foi flagrada cobrando R$ 4 mil para cada nível de ensino, com certificado pronto
em sete dias. Para os 1.º e 2.º graus juntos, o preço subiria para R$ 5 mil. A atendente insistia
que se fechasse o negócio o mais rápido possível, porque com o passar dos dias, devido à
nova regra, a coisa ficaria mais difícil. Ela, ainda, se oferecia para responder à prova. “Você só
precisa assinar”.

Inteirando-se dessa situação, Arthur Fonseca Filho, presidente do Conselho Estadual de
Educação (CEE), desabafou: “Foge até da esfera da educação, passa para a policial”.
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Acrescentou: “Os vendedores de diploma devem estar adulterando documentos e cadastrando
os novos alunos como se tivessem sido matriculados há 90 dias”. Uma fiscalização rigorosa
faz-se necessária para identificar os alunos que se matricularam antes da nova regra.

Um outro segmento educacional que começa a preocupar são os recém-criados cursos de
pós-graduação, por inúmeras faculdades. Está havendo grande procura por esses cursos.
Apenas o diploma de graduação não é mais suficiente para se ter, hoje, uma carreira de
sucesso. No mercado competitivo, o grau de exigência vem crescendo e coloca nos cursos de
pós-graduação o diferencial. A especialização abre caminho no trabalho.

Até uns anos atrás, fazer uma pós-graduação requeria passar por uma seleção em uma
universidade pública ou em uma grande instituição particular. A realidade mudou. As
faculdades, percebendo a correlação, passaram a manter estruturas de pós-graduação,
oferecendo cursos em várias modalidades.

Está havendo uma verdadeira proliferação e já começa a suscitar dúvidas sobre a honestidade
e a qualidade de ensino dos cursos. O Conselho Nacional de Educação (CNE), órgão
responsável por esse nível educacional, defende uma ampla avaliação do segmento: “A
expansão precisa ser acompanhada de qualidade. Está na hora de fazer um mapeamento para
ver onde e como a expansão está ocorrendo para evitar um crescimento desordenado”,
arrematou Arthur Roquete de Macedo, presidente da Câmara de Ensino Superior do Conselho.

A cada dia nos deparamos com diferentes denúncias de corrupção, nos mais diferentes
setores. Presentemente, confrontamo-nos com uma produção e um comércio ilícito de cópias
piratas de softwares, discos, livros e fitas de áudio e vídeo, em todo o País. O mercado de fitas
de áudio estima-se ser, praticamente, pirata. O desrespeito aos direitos autorais chega a um
patamar absurdo e vem prejudicando as relações comerciais do Brasil com outros países,
especialmente com os Estados Unidos.

O mercado de produtos pirateados impõe barreiras comerciais, causando perdas
consideráveis. As campanhas antipirataria, feitas por indústrias, têm trazido algum resultado.
Mas, infelizmente, está sendo de muito difícil reprimenda; burlam-se os regulamentos, em
variadas estratégias.
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A desonestidade reinante nos alerta para a necessidade de uma contínua vigilância, nos
mostra que postergar problemas é aumentar a dificuldade em corrigi-los.

Para conseguirmos vencer situações lastimáveis como essas, é preciso investir-se, e muito, na
educação, as escolas abordando educação politizada, educando para a cidadania, para a
participação consciente dos problemas político-sociais, no engajamento do sentimento
patriótico.

Foi com pesar que escrevi os versos abaixo: “Corrupção viciada”.

CORRUPÇÃO VICIADA
Que lástima, esse nosso amado País!
Só CPIs cavando a podre raiz,
Gritante aberração e deformação
Do ideal de um povo em busca de afirmação.
Se lá em cima há muita roubalheira,
Que freio botar no batedor de carteira?
Que exemplo passar a fim de educar
E conseguir intento em moralizar?
Essa terra fértil, rica em mil produtos,
Na pilhagem embarga variados frutos,
Nunca se tem dinheiro para o social,
Saúde e educação sempre em baixo astral.
O povo indignado se revolta,
Apavorado anseia proteção, escolta,
CPI não salva, não marca confiança,
Deixa, contudo, laivos de esperança.
Sistema viciado em gatunagem
Arrasta a plebe pra triste engrenagem,
Cria cultura propícia à vil esperteza,
E sintoniza formas de safadeza.
Como sair dessa aviltante emboscada?
Como trocar sufoco por gargalhada?
-- A educação, a mudança cultural,
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São saídas pra essa vergonha nacional!

* Supervisora de ensino aposentada.
(Publicado em junho/2001)
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