
A ESCOLA
ASSÉPTICA
Ao defender a eliminação de termos e
discursos considerados preconceituosos do
ambiente educativo, o politicamente correto
incorre no erro de retirar dos estudantes
a possibilidade de análise, identificação e
compreensão daquilo que condena

Sírio Possenti*

A defesa do discurso e
do comportamento poli-
ticamente corretos (PC)

se tornou quase uma unanimidade,
apesar de muitos o combaterem e

considerarem-no autoritário. O PC
recobre desde não empregar palavras
agressivas ou ofensivas até impor sau-
dações como "boa noite a todos e a
todas". Quando o movimento surgiu,
nos Estados Unidos, tratava-se basica-
mente de evitar termos de conotação
negativa relativos a negros e mulheres

(as minorias étnicas e de gênero), e era,
ao mesmo tempo, efeito do combate
e uma de suas armas de combate ao
racismo e ao machismo.

Em tese, é uma posição mais
do que justa. O principal problema
(há diversos: da crença ingênua em
palavras "limpas" à descoberta de
que há racismo onde nunca houve,
por exemplo em expressões como
"período negro" da história) é con-
fundir todos os comportamentos
não simpatizantes com a verdadeira
discriminação. Uma das conseqüên-
cias é a crença de que simples
mudanças de linguagem significam

maior igualdade efetiva.

Na escola, esse problema tem
características específicas. A questão
é bem mais grave do que fazer com
que a escola seja politicamente cor-
reta. O mais grave é que na escola
tudo se fundamenta em um discurso
uniforme e único, da ciência às dicas
de cidadania. Os livros de ciências
apenas apresentam as leis e as fór-
mulas "corretas". Os livros de história
(quase) nunca põem em questão as
versões oficiais -trate-se do descobri-
mento do Brasil ou de alguma guerra
em que o país esteve envolvido. Por

que não se debate o que fizeram os
bandeirantes? E por que "Costa e
Silva" é nome de bairro ou de rodovia?
Que fique claro: não estou propondo
que se deve fazer valer outra ver-
são; estou dizendo que não deveria
haver temas tabus em história, que
a ciência poderia ser apresentada
como um processo histórico. Basta
ver os debates que fervilham sobre a
natureza da matéria ou sobre carac-
terísticas ou propriedades genéticas.

Baixo calão
Em suma: na escola, o discurso

PC tem como efeito evitar o debate,

fazer de conta que a escola é cidadã
apenas porque o material didático não
inclui piadas machistas ou racistas ou
sobre gordos ou gagos. E o que se diz
ou acontece fora da escola, e mesmo
nos pátios e nas salas de aula? É tudo
muito certinho?

Há algum tempo, uma reporta-
gem de TV falou de uma professora
que pedira a seus alunos que pes-
quisassem palavrões num dicionário.
Pais "apavorados" com o "perigo"
a que seus filhos foram "expostos"
ameaçaram processar a professora.
Ora, esses adolescentes nunca ouvi-
ram palavrões? Devem ter aprendido
uma série deles até mesmo em casa,
com os pais... Por que a escola de-

veria ser um ambiente celestial? Não
seria bem mais produtivo e relevante
ler alguma coisa sobre a questão e
entender por que todos os povos
cultivam palavrões, com funções
peculiares e distribuição social dos
seus "falantes", seguindo regras
específicas de enunciação tais como
quem pode dizer e quem não pode,
em que lugares e ocasiões são mais
comuns, por que se ouvem mais nos
filmes do que nas novelas?



Espero que ninguém imagine que
propor seu estudo ou debate seja

propor sua proliferação, ou impor aos

alunos que os digam como lição de

casa ou como forma de avaliação.

Piadas são tipicamente incorretas.

É um lugar-comum que não existe
humor a favor. Mas por que as escolas

devem ser impenetráveis para piadas

"incorretas", se todo mundo conta

e ouve com bastante freqüência, ou

pode ler em coletâneas ou em sites ou

ouvir em programas de W? Não seria

mais adequado que a sala de aula fosse
um lugar em que essas piadas fossem

"aproveitadas" para a análise de fenô-

menos lingüísticos muito relevantes,

por um lado, e que determinados

estereótipos pudessem ser debatidos?

Instrutivo
Dou um exemplo: deve ser muito

"produtivo" discutir uma piada que

signifique que baiano é preguiçoso

em uma sala de aula do sul maravilha,

freqüentada por descendentes de
europeus que chegam mais tarde às

aulas do que os alunos da Bahia (pelo

menos, essa é minha experiência).

Além do "conteúdo", as piadas, em

geral, oferecem questões lingüísticas

muito mais interessantes do que as

que usualmente são objeto de análise

nas salas de aula. Considere-se uma

piadinha como a seguinte. A loira esta-
va feliz porque tinha montado um jogo

em seis meses, sendo que na caixa

estava escrito "de 2 a 3 anos".

Além do fato óbvio de que essa

piada traz implícita a consideração

de que a moça é pouco inteligente,

há questões interessantes a serem

discutidas - ou aprendidas:

1) que é uma piada de homem
sobre mulher; que desqualifica a

inteligência das loiras, mas o que ela

significa de fato - no modo exagerado

das piadas - é que os homens acham

que as mulheres são menos inteligen-
tes do que eles;

2) como se descobre que "de 2 a

3 anos" não é o tempo previsto para
a montagem? É porque o que está

escrito nas embalagens são informa-

ções de certo tipo e não de outro, e

isso é característico das sociedades

em certos períodos históricos (que tal
aproveitar a ocasião e ler embalagens

para verificar o que elas informam, de

que campos são as informações, qual

é o tamanho das letras conforme o

tipo de informação e por quê?);
3) embora seja verdade que a per-

sonagem da piada lê a informação de

forma "errada", vale a pena verificar

se, sendo esse o texto, poderia ser lido

de outra forma. Isso não daria uma boa

aula? Afinal, a decisão sobre qual é a

leitura "correta" de textos assim não é

individual, mas social, institucional.

Rebaixamento
A verdade é que não há piadas a

não ser sobre temas controversos e

mais ou menos "incorretos". Nesse

gênero de textos, quase sempre se
"rebaixam" de alguma forma pessoas

(um político) ou grupos (judeus, mari-

dos, professores/as, advogados, mé-

dicos, padres etc.). Esse rebaixamento

não é universal. É cultural, ideológico,

e não nasce nas piadas. Nasce na
sociedade. As piadas só repetem dis-

cursos elaborados antes sobre pessoas

ou grupos. Em geral, esses discursos

não são os oficiais, os considerados po-

sitivos. A piada retoma esses discursos

"negativos" por meio de uma técnica
que permite dizer, mais ou menos in-

diretamente, e em público, o que é de

alguma forma privado ou controlado.

Por que não analisar esses textos

também na escola?
Por que o professor ou o livro didá-

tico não podem discutir uma piada ra-

cista ou machista sem ser considerados
racistas ou machistas, como se defen-

dessem o racismo e o machismo? Será

que não debater é uma forma eficaz de

combater posições e discursos conside-

rados "errados"? Além do mais, aula

de português tem de discutir "textos"

reais, politicamente corretos ou não. De
certa forma, como se faz nas aulas de

literatura: nem todas as personagens
são exemplares. E, às vezes, os vilões

são até mais interessantes...
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